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المقدمة:
 نحو مستقبل أفضل للسوریین

 مــع اســتمرار معانــاة الســكان فــي ســوریة ألكثــر مــن ثمانیــة أعــوام حتــى اآلن، ســعى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي خاللھــا  إلــى  الوقــوف إلــى 
ــم  ــن الدع ــد م ــم مزی ــالل تقدی ــن خ ــر م ــدور أكب ــج ب ــع البرنام ــبیاً، اضطل ــي نس ــع األمن ــن الوض ــع تحّس ــروف. وم ــع الظ ــي جمی ــوریین ف ــب الس جان

للســوریین   لبناء مســتقبل أفضل.
 نفــذ البرنامــج خــالل عــام ۲۰۱۸  العدیــد مــن المشــاریع المتنوعــة شــملت  عــدة برامــج كالتعافــي المبكــر، ودعــم الصمــود وخاصــة  فــي المناطــق التــي 
تــم الوصــول إلیھــا  مؤخــرا  ًمثــل الغوطــة الشــرقیة فــي ریــف دمشــق، ودیــر الــزور، والرقــة، ودرعــا؛ حیــث دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
ســبل كســب  العیــش للمتضرریــن مــن األزمــة مــن خــالل تحســین وصولھــم إلــى الخدمــات األساســیة، و خلــق وظائــف طارئــة، ودعــم وســائل تولیــد 

زیارة الممثل المقیم باإلنابة  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمدرسة العامریة في حلب بعد إعادة تأھیلھا من قبل  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
حیث تمكن أكثر من ۱۷۰۰ تلمیذ من العودة إلى المدرسة  © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – سوریة

٥ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



زیارة الممثل المقیم باإلنابة  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمدرسة العامریة في حلب بعد إعادة تأھیلھا من قبل  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
حیث تمكن أكثر من ۱۷۰۰ تلمیذ من العودة إلى المدرسة  © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – سوریة

كمــا واصــل البرنامــج، فــي مناطــق جغرافیــة أخــرى، برنامــج دعــم  الصمــود فــي المجــاالت الرئیســة الثــالث التــي یركــز علیھــا المكتــب القطــري فــي 
ســوریة: تحســین الخدمــات األساســیة والبنیــة التحتیــة، ودعــم ســبل كســب العیــش والتعافــي االقتصــادي، وتعزیــز التماســك المجتمعــي. وقــام البرنامــج 
ــز صمــود ســكان الریــف،  ــة، مــن أجــل تعزی ــرات المناخی ــة مــع التغی ــي المحــاور  األساســیة كدعــم ســبل العیــش، والزراعــة المتكیف ــھ ف بتوســیع عمل
ــل الســیاق والحوكمــة مــن خــالل مشــاركة المجتمــع  ــات  تحلی ــي عملی ــاً ف ــك بالتمــدد جغرافی ــرن ذل ــة. واقت ــة االجتماعی ــة،  والحمای ودعــم ذوي اإلعاق

لدعــم العمل اإلنســاني مــع التنموي بالتزامن مع تلبیة احتیاجات الســكان في مناطقھم. 

كذلــك، توجھــت المشــاریع المنفــذة للبرنامــج لدعــم  صمــود المرأة  من خالل دمج منظور النوع االجتماعي  (الجندر) في كافة مشــاریع البرنامج. 
أود، ھنــا،  أن أؤكــد مجــدداً علــى  أھمیــة أھــداف التنمیــة المســتدامة، إذا أننــي أؤمــن  أن أھــداف التنمیــة المســتدامة تبقــى ذات أھمیــة، حتــى فــي البلــدان 
ــاه الشــرب،  ودعــم الخدمــات  ــم، وتوفیــر می ــى الفقــر، وتحســین التعلی ــھ یجــب القضــاء عل ــك أن التــي تشــھد أزمــات، كمــا ھــو الحــال فــي ســوریة، ذل
ستتماشــى  التــي  المســتدامة  التنمیــة  أھــداف  تحقیــق  أجــل  مــن   ،۲۰۳۰ عــام  إلــى  نصــل  أن  إلــى  العمــل،  إلــى  نحتــاج  ولذلــك   الصحیــة. 

مــع برنامــج االســتجابة للطــوارئ، والتعافي  المبكر، ودعم الصمود حیثما كان ذلك مناســباً وممكناً.
لقــد التــزم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي عــام ۲۰۱۸ بتقدیــم الدعــم للســكان فــي ســوریة،  لیكونــوا أكثرصمــوداً، واعتمــاداً علــى الــذات  فــي مواجھة 
األزمــات. وســنواصل التزامنــا إلــى مــا بعــد ذلــك، لتمكیــن الســكان  األكثــر ضعفــاً مــن الحصــول علــى الخدمــات األساســیة بشــكل أكبــر، و علــى  فــرص 
العمــل وســبل كســب العیــش. إننــا  نحتــاج للعمــل معــاً لمســاعدة الســكان علــى الصمــود فــي وجــھ األزمــة، والتعافــي وبنــاء مســتقبل أفضــل، حیــث یكــون 

ھناك متســع للجمیع.

دیفید آكوبیان
الممثــل المقیم باإلنابة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة
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   لمحة عامة عن االحتیاجات اإلنسانیة – سوریة - ۲۰۱۸

١االحتیاجات اإلنسانیة في عام ۲۰۱۸   

١

المطبخ الخیري في الغوطة الشرقیة للنازحین، بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ریف 
دمشق © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – سوریة

۱۳٫۱ملیون
شخصاً بحاجة إلى 

إنسانیة مساعدة 
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۹٫۸ملیون
شــخصاً بحاجة إلى دعم ســبل العیش

٦٫۱ملیون
 نازحاً 

۲٫۹ملیون
شــخصاً من ذوي االحتیاجات الخاصة

۱۲٫۸ملیون
 شــخصاً بحاجة إلى الكھرباء

٪٦۹
من الســكان یعیشــون في حالة فقر

۱۰٫٥ملیون
شــخصاً عاطلون عن العمل
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم الصمود في 
سوریة في ۲۰۱۸ 

یھــدف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي إلــى تعزیــز اعتمــاد الســوریین علــى أنفســھم ، لیتمكنــوا مــن تلبیــة احتیاجاتھــم األساســیة مــن مســكن، وعیــش 
كریــم، ومســتوى أفضــل مــن الخدمــات األساســیة.  ولتحقیــق ھــذه الغایــة، قــام البرنامــج بتنفیــذ العدیــد مــن المشــاریع  فــي مواقــع جغرافیــة عــدة، جــرى 
اختیارھــا بنــاًء علــى المعاییــر  الخاصــة بالبرنامــج، مثــل شــدة تأثیــر النــزاع المســلّح، والقــدرة علــى خلــق فــرص العمــل، وإیجــاد العمالــة المناســبة، 

باإلضافــة إلى وجود شــركاء محلیین لدعم التنفیذ.

۹ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



 واعتمــد البرنامــج، بغیــة تحقیــق أفضــل النتائــج، علــى آلیــة المشــاركة المحلیــة الختیــار المســتفیدین، والمشــاریع، حیــث تــم إنشــاء لجــان محلیــة تتضمــن 
شــركاء محلییــن، وموظفیــن مــن البرنامــج، ومــن المنظمــات غیــر الحكومیــة، والمنظمــات المدنیــة والدینیــة، باإلضافــة إلــى مســتفیدین، وممثلیــن عــن 
ــى  ــذ المشــاریع عل ــي ضمــان جــودة تنفی ــاً ف ــت ھــده اللجــان دوراً ھام ــد لعب ــع. ولق ــل األفضــل للجمی ــن، لضمــان التمثی ــة والنازحی المجتمعــات المضیف
ــة  ــرات الفنی ــذ، مدعومــاً بالخب ــم التنفی ــار المســتفیدین، مــع متابعــة وتقیی ــة فــي اختی ــع األطــراف المعنی األرض، حیــث یجــري التأكــد مــن إشــراك جمی

للفریق التقني العامل في المكتب الرئیســي للبرنامج بدمشــق.

لقــد ركــز برنامج دعم الصمود على محاور العمل الرئیســة التالیة:
 

ــة مــن النســاء،  ــات الضعیف ــى الفئ ــز بشــكل خــاص عل ــاء األعمــال والنشــاطات المــدرة للدخــل، مــع التركی التعافــي االجتماعــي واالقتصــادي، وإحی
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

ــى المســتوى  ــاء عل ــاه، والصــرف الصحــي، والكھرب ــن خــالل إصــالح شــبكات المی ــات المتضــررة، م ــات األساســیة للمجتمع ــم الخدم تحســین تقدی
المحلــي، وإدارة النفایــات الصلبــة واألنقاض، ودعم الطاقة المتجــددة والتغذیة الكھربائیة.

تعزیز التماســك المجتمعي للســكان من خالل دعم المبادرات التي یقودھا الشــباب، وتعزیز المشــاركة الجماعیة في األنشــطة المجتمعیة.

تعزیــز قــدرات الشــركاء المحلییــن، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غیــر الحكومیــة، والمنظمــات الدینیــة، ومنظمــات المجتمــع المحلــي، وتمكینھــم لتنفیــذ 
مشــاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على األرض بشــكل أفضل.

۱۰ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



٤۰ ۰۰۰
۳٤ ۷۸٥

۲۹ ٤۲۰

۲۱ ۷۱۳

۷ ٤٥۸ ٥ ۱۱۰ ٤ ٤۷٦
۲ ٤۸۲ ۲ ۲۲۳

۳۰ ۰۰۰

۲۰ ۰۰۰

۱۰ ۰۰۰

۰
۱ ۸۹٥ ۱ ٤۹۰ ۱٦۷ ۲۸ ۲٦

٣٧٢ ١١١

فــي عــام ۲۰۱۸، اســتفاد ٥٥٥ ۸۷۷ ۲ شــخصاً  مــن تحســین الخدمــات األساســیة ،  كمــا اســتفاد۲۷۳ ۱۱۱  شــخصاً، ســواء مــن النازحیــن أو مــن أفــراد 
المجتمع المضیف، بشــكل مباشــر من المشــاریع المنفذة،  من خالل خلق فرص العمل، وتوزیع األصول اإلنتاجیة، وتقدیم التدریب المھني.

المستفیدون بشكل مباشر

مجموع المستفیدین بشكل مباشر

ف دمشق
ری

حلب

الرقة

ص
حم

حماة / السلمیة

دیر الزور

دمشق

الالذقیة

س
طرطو

درعا

السویداء

القنیطرة

الحسكة/ القامشلي

۱۱ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



۱۲ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



نفــذ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ۱۳٦ مشــروعاً محلیــاً فــي ۱۳ محافظــة ھــي حلــب، والحســكة، والرقــة، والســویداء، ودمشــق، ودرعا، ودیــر الزور، 
ــاً، بمــا فــي ذلــك المنظمــات  وحمــاه، وحمــص، والقنیطــرة، والالذقیــة، وریــف دمشــق، وطرطــوس. تــم تحقیــق ذلــك، بالشــراكة مــع ۳۰ شــریكاً محلی

غیــر الحكومیــة، ومنظمات المجتمع المحلــي، والمنظمات الدینیة.

۱۳ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



المشاریع المحلیة في المحافظات
۹ مشاریع على مستوى القطر

مجموع المشاریع المنفذة ۱۳٦
ریف دمشق

حلب
الرقة

حمص

حماة / السلمیة دیر الزور

دمشق

الالذقیة

طرطوس

درعا السویداء

القنیطرة

القامشلي الحسكة/ 
۲٤

۱۰
۳۰

٦

٥

۸

٥

۱۱

۲۱

۲
۲ ۱

۲

۱٤ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



النھج القائم على خصوصیة كل منطقة

ــار  ــن االعتب ــذاً بعی ــددة، آخ ــة مح ــق جغرافی ــى مناط ــھ إل ــق، بالتوج ــة المناط ــي لخصوصی ــج المراع ــق النھ ــالل تطبی ــن خ ــج، م ــوم البرنام یق
ــار  ــن االعتب ــذ بعی ــرن، یأخ ــل، وم ــاركي متكام ــج تش ــالل نھ ــن خ ــك م ــة، وذل ــكل منطق ــاص ب ــیاق الخ ــن، والس ــات، والوضــع الراھ االحتیاج
ــز  ــد أنســب الطــرق لتعزی ــة، وتحدی ــات المحلی ــة للمجتمع ــة االحتیاجــات الحقیقی ــي تلبی ــھ ف ــج فعالیت ــذا النھ ــت ھ ــد أثب ــة. لق ــة كل منطق خصوصی
شــمولیة األثــر اإلیجابــي، واســتدامتھ، وذلــك بالتــوازي مــع عمــل البرنامــج تحــت مظلــة اإلطــار االســتراتیجي، وخطــة االســتجابة اإلنســانیة التــي 

توجھ األھداف االســتراتیجیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على المســتوى القطري. 

دعم البرنامج 
بمشاركة المجتمع 

المحلي

ت جــا حتیا ال  ا
واألولویات

الموارد المتاحة

التدخــل  نقــاط 
المحتملة

فرص عقد الشراكات

 المخاطر
والتھدیدات

خطة االستجابة

 مشــاریع االســتجابة
الحتیاجات المناطق

۱

۲

۳

٤٥

٦

۷

۱٥ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ویقــوم البرنامــج بتطبیــق ھــذا النھــج منــذ عــدة أعــوام، لدعــم دور الشــركاء المحلییــن، والفئــات االجتماعیــة فــي كل خطــوة مــن عملیــة إعــداد 
البرامــج، ابتــداء بالتخطیــط ، وإنتھــاًء بالتنفیــذ، والمتابعــة، والمراقبــة الحثیثــة لســیر تلــك المشــاریع.    ومــن شــأن ھــذا النھــج  تعزیــز الشــعور 
لــدى المجتمعــات المتضــررة بــأن ھــذه المشــاریع تخــص منطقتھــم وینتمــون إلیھــا، حیــث  یتــم األخــذ بعیــن االعتبــار بكافــة اآلراء 
ــن ظــروف  ــل ضم ــة تعم ــج أداة ھام ــذا النھ ــكل ھ ــك یش ــواء. كذل ــد س ــى ح ــتفیدون عل ــركاء والمس ــا الش ــي یطرحھ ــاءة الت ــات البن والمقترح

متغیرة على االســتجابة الســریعة للظروف واألولویات الطارئة  ضمن المحافظات. 
إن تطبیــق أدوات مبتكــرة كھــذا النھــج الــذي یرصــد حاجــات المناطــق،  یمّكــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــن دعــم ســبل كســب العیــش 
للمجتمعــات المحلیــة مــن خــالل تحســین تقدیــم الخدمــات األساســیة لتلــك المجتمعــات، وإحیــاء حركــة األســواق، وتشــجیع اإلنتــاج المحلــي، 

وخلــق مزیــد مــن فرص العمل، مع مشــاركة فعلیة من  الجھات الفاعلة المحلیة والشــركاء فــي المجتمعات المحلیة.

ریف دمشق

حماة 

الحسكة

حلب

۱٦ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



۲،۸ملیوناستجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام ۲۰۱۸

۱۸ ۲۷۷

۱۷ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



link to video

۲،۸ملیون

۱۸ ۲۷۷
۲۷ ٥۷۲

۳۰۹
۳ ٦۹٤

شخصاً استفادوا من 
تحســین الخدمات األساسیة

شــخصاً استفاد من التدریب ودعم 
فرص العمل

شخصاً اســتفاد من أنشطة تعزیز 
المجتمعي التماسك 

شــخصاً من ذوي اإلعاقة استفاد 
من مشــاریع البرنامج

 منظمــة غیر حكومیة تلقت 
تدریبــاً لتنمیة القدرات 

۱۸ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة

https://www.youtube.com/watch?v=2_CsSUMJ8KQ&t=2s


دیر الزور

الحسكة عدد المستفیدین

المجموع المحافظة
الرقة

الحسكة
ریف دمشق

الالذقیة
حمص
حماة
الرقة

دیر الزور
دمشق

طرطوس
درعا

السویداء
القنیطرة

۱ ۲۳٦ ۹۰۲
٦۲۱ ۱٦۰
٤۷٤ ۹۰۲
۱۷۱ ٦۳۱
۱۳۹ ۷٦۰
۱۲٤ ۳۲٦
۱۱۲ ٤٥۸

۲ ٤۸۲
۲ ۲۲۳
۱ ٤۹۰

۱٦۷
۲۸
۲٦
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ریف دمشق

حلب
الرقة

حمص

حماة دیر الزور

دمشق

الالذقیة

طرطوس

درعا

السویداء

القنیطرة

الحسكة

۲۰ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



المتحدة  األمم  لبرنامج  الطارئة  االستجابة 
محافظة  في  الشرقیة  الغوطة  في  اإلنمائي 

ریف دمشق
فــّر مئــات اآلالف مــن األشــخاص مــن بیوتھــم، نتیجــة لالشــتباكات العنیفــة التــي دارت فــي شــھري نیســان وأیــار عــام ۲۰۱۸، األمــر الــذي أّدى  إلــى 
حركــة نــزوح كبیــرة ، تقــدر بأكثــر مــن ۰۰۰ ۱٥۸  شــخصاً نزحــوا مــن الغوطــة الشــرقیة ھربــاً مــن الوضــع األمنــي المتــردي ھنــاك، وقــد لجــأ قســم 

منھــم إلــى مراكز اإلیواء الجماعیة في محافظة ریف دمشــق.
اســتجابة لھــذا الوضــع الطــارئ، قــام البرنامــج علــى الفــور بتلبیــة االحتیاجــات الماّســة لألشــخاص الذیــن اســُتضیفوا فــي مراكــز اإلیــواء، مــن خــالل 
ــى جانــب عــدد مــن المنظمــات اإلنســانیة األخــرى، مــن أجــل دعــم ســبل كســب العیــش للنازحیــن عــن  ــك المراكــز، إل ــة للعمــل فــي تل إیــالء األولوی
ــذ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  ــة، نّف ــاً لھــذه الغای ــك المراكــز. وتحقیق ــم الخدمــات األساســیة فــي تل ــة، وتحســین تقدی طریــق توفیــر وظائــف طارئ
تــم  كمــا  نازحــاً،   ۷٤۹ مــن  ألكثــر  طارئــة  وظائــف  وفــرت  التــي  الصلبــة  النفایــات  بــإدارة  متعلقــة  محلیــة  مشــاریع 
ترحیــل أكثــر مــن ٦ أطنــان مــن النفایــات الصلبــة مــن ۷ مراكز إیــواء ھي: الحرجلـّـة، مركز نجھــا، الفیحاء، معھد عــدرا للكھرباء ومجّمــع مدارس عدرا، 

ومركــز الدویر وأكرم أبو النصر. 

أســھم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي تحســین 
الظــروف المعیشــیة للنازحیــن فــي مراكــز اإلیــواء 
ــع  ســلل  ــة وتوزی ــات الصلب ــة النفای ــق إزال عــن طری
وظائــف  توفیــر  جانــب  إلــى  القمامــة   وحاویــات 

للنازحین  طارئة 

۲۱ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ــة  ــن الغوط ــن م ــى النازحی ــة عل ــي أدوات حالق ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم وّزع برنام
الشــرقیة الذین كانت یمارســون مھنة الحالقة في مكان عیشــھم األصلي.  

بــدأ المســتفیدون العمــل كحالقیــن فــي مراكــز اإلیــواء لتحســین ظــروف النظافــة 
الشــخصیة بیــن النازحیــن الذیــن یعیشــون ھنــاك، كمــا حصلــوا علــى دخــل لھــم 

وألسرھم.

۲۲ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة
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دعم سبل كسب العیش والتعافي االقتصادي

ورشــة عمل لتجھیز الغذاء 

بدعــم من برنامج األمم 

المتحــدة اإلنمائي في مدینة 

حلــب © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة

۲٥۲

۲ ۱۸٦

۱ ۲۸٤

۱ ۹۱۸
شخصاً استفاد من نشــاطاً تجاریاً تم إحیاؤه

المھني التدریب 

مزارعاً استفاد من 
الدعم الزراعي

أصوالً إنتاجیة تم 
توزیعھا 

۲۳ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



توزیــع المدخالت الزراعیة 

علــى المزارعین المتضررین 

مــن األزمة في محافظة الرقة 

© برنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة

ــة  ــى دراس ــتندة إل ــش، مس ــب العی ــبل كس ــتدامة لس ــر اس ــول أكث ــم حل ــي لتقدی ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــج برنام ــي نھ ــة ف ــرات ھام ــام ۲۰۱۸ تغی ــھد ع ش
االحتیاجات  على األرض، ودراســة الســوق، من خالل تقدیم طرق جدیدة، ومبتكرة لتعزیز االســتدامة، واألثر اإلیجابي للمشــاریع المنفذة. 

كذلــك، امتــد نطــاق عمــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي لیشــمل المناطــق التــي أصبــح یمكــن الوصــول إلیھــا حدیثــاً، والتــي كانــت بحاجــة ماســة إلــى 
مثــل ذلــك الدعــم، كالغوطــة الشــرقیة، ودرعــا ، ودیــر الــزور، والرقــة، باإلضافــة إلــى الســویداء والقنیطــرة، حیــث دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 

تحقیق االســتقرار في ســبل كســب العیش من خالل توزیع األصول اإلنتاجیة، وتعزیز قدرات المســتفیدین لضمان اســتدامة الوصول إلى األســواق.

في ھذا الســیاق، اســتجاب البرنامج لتلبیة االحتیاجات في المجاالت اآلتیة:

دعم التعافي االقتصادي في المناطق الریفیة
نظــراً ألھمیــة القطــاع الزراعــي باعتبــاره حجــراً أساســیاً لالقتصــاد الســوري، الــذي شــكل قبــل األزمــة مصــدراً للدخــل ألكثــر مــن ٦۰٪ مــن الســكان، 
ــة،   ــروة الحیوانی ــة الث ــذة، وتربی ــة المنف ــى اســتدامة النشــاطات الزراعی ــز عل ــي بالتركی ــدأ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ ــة، ب ال ســیما فــي المناطــق الریفی
عیــش  ســبل  تحقیــق  مزارعــاً  مــن ۱۸٦ ۲  أكثــر  اســتطاع  عــام.  كل  بــش  الزراعــي  النشــاط  إلحیــاء  المنــاخ  تغیــرات  مــع  یتوافــق  بشــكل 
ــق  ــي المناط ــل ف ــا النح ــالف، وخالی ــن، واألع ــمل الدواج ــي تش ــج والت ــا البرنام ــي وزعھ ــة الت ــول اإلنتاجی ــن األص ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــتدامة، م مس

المتضررة، والمناطق التي تم الوصول إلیھا حدیثاً في محافظات الحســكة، والرقة، ودرعا، وفي الغوطة الشــرقیة  في محافظة ریف دمشــق.

۲٤ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



2

یــوزع برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي الدواجن إلحیاء ســبل 

عیش الســكان  في الغوطة 

الشــرقیة، ریف دمشق © 

برنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة

ــع مالحظــة  ــي عــام ۲۰۱۸، م ــة للنشــاط الزراعــي ف ــذ المشــاریع الداعم ــي تنفی ــدة ف ــة جدی ــي بإطــالق مقارب ــم المتحــدة اإلنمائ ــج األم ــام برنام ــا ق كم
ــاء البســاتین  ــدأت بإحی ــي ب ــى عــدة مراحــل، والت ــذ عل ــى التنفی ــم عل ــى النشــاط الزراعــي بشــكل عــام وھــو النھــج القائ ــة وأثرھــا عل ــرات المناخی التغی
المتضــررة فــي منطقــة الزبدانــي فــي ریــف دمشــق، والتــي كانــت ســابقاً مــن أھــم المناطــق المنتجــة للفواكــھ، مــن خــالل توزیــع ۷۰۰ شــتلة 
ــادرات كدعــم التعافــي الطویــل األمــد، مثــل دعــم  ــد مــن المب ــا للتوزیــع، بإقامــة العدی ــراً إیجابی ــام البرنامــج بعــد أن لمــس أث مــن أشــجار الفاكھــة.  وق

تربیة النحل، وإنتاج العســل، الذي اســتھدف كذلك المناطق الریفیة في محافظات الحســكة وحماه إلى جانب ریف دمشــق. 

زراعة  الشــتالت التي وزعھا 

برنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي على النســاء في 

منطقــة الزبداني © برنامج 

األمــم المتحدة اإلنمائي – 

سوریة
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سلسلة القیمة إلنتاج العسل

لتعزیــز اســتدامة ســبل العیــش، درس برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي سلســلة القیمــة الكاملــة إلنتــاج العســل لتمكیــن المســتفیدین مــن االعتمــاد علــى أنفســھم . 
ــة التعبئــة والتغلیــف،  ــا النحــل،  وتربیــة النحــل وإنتــاج العســل، وانتھــاء بمرحل وقــد شــمل ذلــك علــى دعــم عملیــة اإلنتــاج برمتھــا، ابتــداء مــن تصنیــع خالی

وصوالً إلى تســویق المنتج النھائي.

المرحلة األولى

المتحــدة اإلنمائــي مشــاریع  نّفــذ برنامــج األمــم 
تربیــة النحــل فــي محافظــات الحســكة، وحمــاة، 
وریــف دمشــق، حیــث تــم خلق ٤٥ فرصــة عمل من 

خــالل التصنیــع المحلي لخالیا النحل.

۲٦ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



الثالثة المرحلة 

تلقــى ۲۲۰ مســتفیداً مدخــالت زراعیــة لضمــان 
نشــاطات مدرة للدخل طویلة األمد

الثانیة المرحلة 

فــي إطــار المشــروع نفســھ، تلقــى 
ــاً فــي  ــاً  مھنی ۱۰۳ مزارعــاً تدریب

النحل. تربیة 

۲۷ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ورشــة تدریبیة حول الزراعة 

المتكیفــة مع التغیر المناخي 

في دمشــق © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة  

الزراعة المتكیفة مع التغیرات المناخیة

یھــدف نھــج الزراعــة المتكیفــة مــع التغیــرات المناخیــة إلــى زیــادة اإلنتــاج الزراعــي بشــكل مســتدام، وتعزیــز قــدرة المزارعیــن المتضرریــن مــن األزمــات 
علــى تحقیــق األمــن الغذائــي لعائالتھــم ومجتمعاتھــم. فــي ھــذا الســیاق، وفــي إطــار اســتراتیجیة التعافــي المبكــر، ودعــم ســبل كســب العیــش الریفیــة، نّظــم 
ــر االســتراتیجیات  ــى تطوی ــة، كنھــج یھــدف إل ــرات المناخی ــة مــع التغی ــم مفھــوم الزراعــة المتكیف ــن لتقدی ــاً للمدربی ــي تدریب برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ
ــدء بالحــوار حــول  ــن أجــل الب ــرار، م ــع الق ــد االســتراتیجي وصن ــى الصعی ــاخ، عل ــر المن ــع تغی ــف م ــي المســتدام المتكی ــن الغذائ ــان األم ــة لضم الزراعی
ــي  ــدة للتعاف ــذ جدی ــیفتح نواف ــا س ــة، كم ــى الزراع ــة عل ــتدامة قائم ــش مس ــبل عی ــاء س ــم إنش ــع أن یدع ــن المتوق ــذي م ــج، وال ــذا النھ ــي ھ ــات لتبن السیاس

االجتماعــي االقتصادي وتنمیة القدرات.

۲۸ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



النازحون من الغوطة 

الشــرقیة یتلقون تدریباً مھنیاً، 

محافظة ریف دمشــق © 

برنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة 

إنعاش األسواق و دعم المشاریع متناھیة الصغر، والصغیرة، والمتوسطة

بــدأ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي عــام ۲۰۱۸ باالنتقــال مــن التدخــالت قصیــرة األمــد، إلــى التدخــالت طویلــة األمــد، المرتبطــة بدینامّیــات الســوق، 
ــة  ــي الغوط ــن ف ــن المتضرری ــخصاً م ــریعاً لـــ ۱٤۹ ش ــاً س ــاً مھنی ــج تدریب ــّدم البرنام ــیاق، ق ــذا الس ــي ھ ــة.  وف ــددة طارئ ــة مح ــتجابة أولی ــن اس ضم
ــّوج ھــذا  ــد ُت ــة الھاتــف المحمــول. وق ــة، والســباكة، وتصفیــف الشــعر، والحیاكــة، وصیان ــدات الكھربائی الشــرقیة فــي مجــال تركیــب الزجــاج، والتمدی

التدریب بتوزیع مجموعة من األدوات اإلنتاجیة لتمكین المتدربین من بدء أنشــطتھم المدّرة للدخل، وتحقیق االســتقرار في ســبل عیشــھم.

أّدى ھــذا التصمیــم الدقیــق للتدخــالت المرتبطــة باألســواق إلــى نتائــج فریــدة وفّعالــة، وتحدیــداً فــي حلــب، التــي طالمــا كانــت مركــزاً اقتصادیــاً وتجاریــاً 
تاریخیــاً فــي ســوریة والمنطقــة ككل منــذ آالف الســنین. وعلیــھ، فقــد قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بدعــم  ۱۲۷ ورشــة عمــل صغیــرة 
ــوم  ــة. ویق ــطتھم االقتصادی ــدء بأنش ــي الب ــاعدتھم ف ــة لمس ــول إنتاجی ــع أص ــالل توزی ــن خ ــب، م ــرق حل ــة ش ــة الصناعی ــة الكالس ــي منطق ــررة ف متض
ــوم، والخیاطــة، والنجــارة،  ــواب األلمنی ــذ، وأب ــب النواف ــل تركی ــة مث ــي أنشــطة مختلف ــون ف ــث یعمل ــدون بتشــغیل معظــم ھــذه الورشــات اآلن، حی العائ

وورشــات النسیج الصغیرة.
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تــم تنفیــذ مبــادرة فریــدة أخــرى فــي حلــب لدعــم حرفیــي النحــاس والنســیج فــي المدینــة القدیمــة مــن خــالل القنــوات الرقمیــة، حیــث أبــرم برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي اتفاقیــة مــع مركــز التجــارة الدولیــة (ITC) لدعــم حرفــة النحــاس فــي حلــب القدیمــة. وتلّقــت أكثــر مــن ۱۰ نســاء تدریبــاً مھنیــاً فــي مجــال 
التطریــز،  حیــث تــم تبــادل الخبــرات والمخــزون المعرفــي المتــوارث، للحفــاظ علــى ھــذه الحــرف وصــون تراثھــا. كمــا تــم دعــم ۱٦ حرفیــاً فــي مجــال 
النحــاس مــن خــالل تقدیــم تدریــب متقــّدم لھــم فــي مجــال التصمیــم، وإنشــاء العالمــات التجاریــة، لدعــم قدراتھــم علــى الترویــج لمنتجاتھــم فــي األســواق 

الدولیة. كذلك تم تدریب ۳۲ شــاباً من قبل حرفیین في تشــكیل النحاس، وذلك لنقل مھارات ھذه الحرفة التقلیدیة إلى جیل الشــباب.

ورشــات نسیج صغیرة قام  

برنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي بدعمھا  في شــرق 

حلــب © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

دعم ورشــات عمل الحرفیین 

مــن قبل برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائــي من خالل تقدیم 

تدریــب متقدم في حلب 

القدیمــة لتمكینھم من تصدیر 

منتجاتھــم © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة  
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كمــا قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي باتبــاع نھــج یراعــي دینامیــات الســوق،  مــن حیــث النشــاطات المنفــذة لخلــق فــرص عمــل، وإحیــاء األســواق 
المحلیــة، حیــث قــام البرنامــج بتقدیــم التدریب المھني ، إلى جانب خدمات التوظیف، ودعم المشــاریع الرائدة التي یقوم بھا الشــباب.

كذلــك قــام البرنامــج فــي المنطقــة الشــمالیة الشــرقیة بدعــم إنشــاء مؤسســات أعمــال صغیــرة فــي مدینــة الشــّدادي، والھــول، ورأس العیــن، والحســكة 
مــن خــالل توفیــر التدریــب فــي مجــال إدارة األعمــال، والتمویــل األولــي ألصحــاب المشــاریع الجدیــدة الواعــدة، الذیــن نجحــوا فــي إطــالق مشــاریعھم 

الخاصة.

وعلــى ھــذا النحــو، تــم تكــرار ھــذا المشــروع الرائــد والناجــح فــي مناطــق أخــرى مثــل معربــا فــي ریــف دمشــق، حیــث قــدم البرنامــج تدریبــاً مھنیــاً 
ــن ۱٤۹  ــر م ــب  أكث ــذا التدری ــن ھ ــتفاد م ــد اس ــي. ولق ــتوى المحل ــى المس ــل عل ــوق العم ــات س ــول متطلب ــراه ح ــذي أج ــم ال ــج التقیی ــى نتائ ــتنداً إل مس
شــخصاً، مــن النازحیــن،  والمجتمــع المضیــف. وكانــت مواضیــع التدریــب متنوعــة حیــث شــملت التدریــب علــى صیانــة الھاتــف المحمــول، 
ــة  ــي مرحل ــم ف ــا ت ــف الشــعر، والخیاطــة. كم ــوم، وتصفی ــواب األلمنی ــذ وأب ــب نواف ــي، والحــدادة، وتركی ــدات الكھربائ والحاســوب، والســباكة، والتمدی

الحقــة تزویــد المتدربیــن بمجموعة مــن الُعدد المھنیة لتمكینھم من بدء أنشــطتھم المدّرة للدخل.

التدریــب المھني على 

الخیاطــة في معربا، محافظة 

ریف دمشــق © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

ونظــراً إلیــالء برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي اھتمامــاً خاصــاً  ببرامــج تمكیــن المــرأة مــن خــالل دعــم ســبل كســبھا للعیــش، ســاھم البرنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي فــي إنشــاء منــزل آمــن فــي محافظــة الالذقیــة، بالشــراكة مــع مفوضیــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئیــن، لدعــم الناجیــات مــن العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي، حیــث ســتحظى النســاء فیــھ بتدریــب مھنــي  فــي مجــال الخیاطــة، وفــي المبــادئ األولیــة إلدارة المشــاریع الصغیــرة، 

وذلــك لتمكینھــن من تحقیق االســتقالل المادي واالعتماد على الذات. 

۳۱ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



قــام برنامــج األمــم المتحــدة بتنفیــذ عــدة برامــج تدریبیــة فــي محافظــة الحســكة، وذلــك تلبیــة الحتیاجــات الســوق لمھــارات ومھــن محــددة، ولســد النقــص 
الحاصــل فــي العمالــة الماھــرة، حیــث قــام البرنامــج بتدریــب  أكثــر مــن ۱٥۰ شــخصاً علــى مھــن الســباكة، والحــدادة، والتمدیــدات الكھربائیــة، 
والنجــارة، وغیرھــا مــن المھــن المطلوبــة.  لقــد تــم التخطیــط لتوفیــر التدریــب المھنــي وتحســین المھــارات علــى أنھــا جــزء مــن دورة كاملــة تغطــي كافــة 
المكّونــات األساســیة، مثــل المھــارات األولیــة، وخدمــات التوجیــھ المھنــي، فضــالً عــن تســھیل إیجــاد عمــل فــي القطــاع الخــاص المحلــي الــذي یتطلــب 
عمالــة ماھــرة وشــبھ ماھــرة، كمــا یتــم تعزیــز نتائــج التدریــب المحققــة، مــن خــالل إجــراء التدریــب أثنــاء العمــل، حیــث أثبــت ھــذا النھــج الشــامل نجاحــھ 

في توفیر وظائف مســتدامة، ذات جودة عالیة، مع ســعي البرنامج  الســتمراریة تلك البرامج، وتعزیز أثرھا.  

التدریــب المھني في محافظة 

الحســكة © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة

خلق فرص عمل مستدامة في محافظة الحسكة

۳۲ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة

https://www.youtube.com/watch?v=Li4KcTv-CYQ


تمكین األشخاص ذوي اإلعاقة

۳ ٦۹٤۱ ۸۰۲

شــخصاً من ذوي اإلعاقة 
استفاد من مشاریع 

المنفذة البرنامج 

مــن المعینات الحركیة تم 
توزیعھا على األشــخاص 

ذوي اإلعاقة

فــي عــام ۲۰۱۸، عــزز برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــن نھجــھ 
التكاملــي لتنــاول مواضیــع اإلعاقــة مــن خــالل مجــاالت عمــل جدیــدة، 
وكســر  لدیھــم،  التحــرك  ســھولة  ودعــم  االجتماعــي،  النفســي  كالدعــم 
ــة فــي إطــار  ــج البرنامــج احتیاجــات اإلعاق الحواجــز الســلوكیة، حیــث عال

تكاملــي لجعــل البیئة المحیطة أكثر مالئمة لألشــخاص ذوي اإلعاقة.

تقدیم فرص عمل لألشــخاص ذوي اإلعاقة في ورشــة عمل یدعمھا برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي في محافظة ریف دمشــق © برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة 

۳۳ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



یتلقى أحد المســتفیدین طرفاً 

اصطناعیاً ســفلیاً في ورشة 

لألطراف االصطناعیة

بدعــم من برنامج األمم 

المتحــدة اإلنمائي في مدینة 

دمشــق © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

ــن  ــل جدیدتی ــتي عم ــاء ورش ــم إنش ــوریة، ت ــي س ــة ف ــراف االصطناعی ــع األط ــم ورش تصنی ــیس، ودع ــي تأس ــھ ف ــج، ونجاح ــرة البرنام ــى خب ــاًء عل وبن
ــراف  ــع األط ــورش تصنی ــم ل ــم الدع ــتمرار تقدی ــى اس ــة إل ــب، باإلضاف ــي حل ــكة، وف ــة الحس ــي محافظ ــلي ف ــة القامش ــي مدین ــة ف ــراف االصطناعی لألط
ــم خدمــات دعــم  ــم أنشــاؤھا كمراكــز تقدی ــة التــي أسســھا فــي الســابق البرنامــج فــي دمشــق وطرطــوس.  تخــدم ورش تصنیــع األطــراف التــي ت الصناعی
ــة  ــع األطــراف االصطناعی ــر ورشــة القامشــلي اآلن، خدمــات تصنی ــال، توف ــى ســبیل المث ــع المجــاورة األخــرى. فعل ــي المواق ــة ف األشــخاص ذوي اإلعاق

ألشــخاص من مدینة دیر الزور المجاورة.

وفــي ھــذا اإلطــار، تــم تقدیــم فــرص عمــل لـــ ۱۱٥ مســتفیداً كانــوا قــد تلقــوا ســابقاً أطرافــاً اصطناعیــة، وذلــك فــي مشــاریع دعــم ســبل كســب العیــش التــي 
ــز  ــع تعزی ــى أنفســھم، م ــاد عل ــن االعتم ــم م ــة وســائل تمكنھ ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــة التدخــالت الشــاملة، والداعم ــت حزم ــد قّدم ــج. لق ــا البرنام ینفذھ

الشــعور لدیھم بتقدیر الذات.

۳٤ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



تقدیم فرص عمل لألشــخاص ذوي اإلعاقة في ورشــة عمل یدعمھا برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي في محافظة ریف دمشــق © برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة 

األمل رغم الخسارة

ســاھر، البالــغ مــن العمــر ۳٥ عامــاً، فــّر مــن دیــر الــزور إلــى القامشــلي مــع ابنــھ، ووالدتــھ، وشــقیقتیھ. لقــد َفَقــَد ســاھر 
ــھ  ــب كون ــھ أصع ــل حیات ــا جع ــذا م ــام ۲۰۱٦، وھ ــي ع ــادث ســیارة ف ــر ح ــة) إث ــرت أســفل الركب ــى (إذ ُبت ســاقھ الیمن
المعیــل الوحیــد لعائلتــھ. كســب ســاھر دخــالً ضئیــالً مــن العمــل فــي ورشــة لتجدیــد األثــاث، لذلــك لجــأ لالعتمــاد علــى 

المســاعدات اإلنســانیة والغذائیة. حتى أنھ اضطر لبیع ســیارتھ لتغطیة اإلیجار، واالحتیاجات األساســیة لعائلتھ.
یقول ساھر:

 "كونــي أقــف علــى عكازیــن، لــم أتمكــن مــن العمــل بالجــودة المطلوبــة، وفقــدت قــوة العضــالت فــي فخــذي األیمــن. إال 
أن األلــم الحقیقــي الــذي شــعرت بــھ ھــو عندمــا رأیــُت الشــفقة فــي عیــون النــاس فــي مجتمعــي، وعندمــا أدركــُت أننــي 

غیــر قــادر علــى التفاعل، واللعب مع ابني البالغ من العمر ۸ ســنوات".

فــي عــام ۲۰۱۸، كان ســاھر واحــداً مــن ۲۰ شــخصاً تــم تزویدھــم بأطــراف اصطناعیــة، وممــن تلقــوا عالجــاً طبیعیــاً فــي 
ورشــة لألطراف االصطناعیة یدعمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الحســكة.

 یقول ساھر:

ــط مــع  ــة؛ كانــت دمــوع الســعادة تختل ــزل بعــد تركیــب الســاق االصطناعی ــى المن  "أتذكــر اللحظــة التــي عــدُت فیھــا إل
ــي  ــي ف ــي الشــارع دون أن أرى شــفقة مــن أحــد. إن عمل ــوم أمشــي ف ــر، وأمــي، وشــقیقتّي، والی ــي الصغی دمــوع ابن

ورشــة العمل یتحّســن تدریجیاً، واألھم من ذلك أنني أســتطیع اللعب مع ابني كل یوم، إن حیاتي أفضل اآلن".

۳٥ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



التدریب المھني لألشــخاص ذوي اإلعاقة في ریف دمشــق © برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي – ســوریة

وضمــن إطــار توفیــر بیئــة دعــم شــاملة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
تلقــى أكثــر من ٥۰۰ شــخصاً مــن ذوي اإلعاقات الشــدیدة، كإصابات 
النخــاع الشــوكي، مســاعدة نقدیــة مشــروطة مرتبطــة بالمعالجــة 
التأھیلیــة، مــع تقدیــم دعــم  ألفــراد أســرھم فــي مرحلــة الحقــة لدعــم 

ســبل كســبھم للعیش، بغرض إحداث تأثیر أقوى للدعم المقدم.
تــم  التــي  المناطــق  الحتیاجــات  الســریعة   االســتجابة  وبھــدف 
ــف  ــة ری ــي محافظ ــرقیة ف ــة الش ــي الغوط ــاً ف ــا حدیث الوصــول إلیھ
ــم  ــج األم ــّدم برنام ــب، ودرعــا، ق ــي شــمال حل ــن ف دمشــق، وعفری
ولألطفــال،  للبالغیــن،  المتحركــة  الكراســي  اإلنمائــي  المتحــدة 
ــوم  ــي یق ــة الت ــات الھوائی ــي، و الفرش ــات المش ــكازات، ومعین والع

الشــركاء المحلیون بعملیة التوزیع في األماكن المســتھدفة.
كمــا قــّدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تدریبــاً علــى المھــارات 
المھنیــة ألكثــر مــن ۳۰ شــخصاً متخصصــاً بغــرض تحســین القدرات 
ــك الخدمــات  ــي ذل ــا ف ــي، بم ــل البدن ــي مجــال إعــادة التأھی ــة ف الفنی
التعویضیــة، والعــالج الطبیعــي، والدعــم النفســي واالجتماعــي، 
التــي أثبتــت جمیعھــا أنھــا واحــدة مــن أھــم األولویــات فــي الدراســة 

التي أجریت على احتیاجات دعم األشــخاص ذوي اإلعاقة.
تــم تنفیــذ جــزء مــن ھــذه النشــاطات بالشــراكة مــع شــبكة مــن 
ــق ذات  ــم لمناط ــت الدع ــي قدم ــا، الت ــي إیطالی ــة ف ــات المحلی الجھ
أولویــة فــي ســوریة. حیــث تقــدم ھــذه الشــراكة الخبــرة الفنیــة مــن 
عــدة مناطــق، وأقالیــم، وبلدیــات فــي مجــاالت محــددة. ونظــراً 
لنجــاح ھــذه التجربــة الرائــدة، ســیتم تكرارھــا فــي مناطــق أخــرى، 

وخاصة في مجال دعم األشــخاص ذوي اإلعاقة. 

۳٦ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



فــي عــام ۲۰۱۸، اســتفاد أكثــر مــن ۲۸۲ ۷۷٦ ۲ شــخصاً مــن الخدمــات األساســیة المحّســنة مــن خــالل تدخــالت برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
فــي المجاالت التالیة:

     إدارة النفایــات الصلبــة واألنقاض.
     إعــادة تأھیــل وإصالح شــبكات المیــاه والصرف الصحي والكھرباء.

    إعادة تأھیل األســواق والمتاجر.
     دعــم حلــول الطاقة المتجددة.

    إعــادة تأھیــل طارئــة للتغذیة الكھربائیــة للمجتمعات المحلیة.

2

تحسین الخدمات األساسیة للمجتمعات المحلیة 
المتضررة من األزمة

۳۷ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



إدارة النفایات الصلبة واألنقاض

فــي عــام ۲۰۱۸، واصــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي معالجــة مســألة األنقــاض والنفایــات الصلبــة المتراكمــة فــي المناطــق الحضریــة وشــبھ الحضریــة 
المتأثــرة باألزمــة مــن خــالل تنفیــذ مشــاریع إدارة األنقــاض، وإدارة النفایــات الصلبــة علــى المســتوى المحلــي. نفــذ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ھــذه 
ــب الشــرقیة،  ــة، وحل ــاً فــي محافظــة الرق ــم الوصــول إلیھــا حدیث ــي ت المشــاریع فــي محافظــات الحســكة، وحمــاة، وحمــص، كمــا عمــل فــي المناطــق الت
ــن  ــر م ــة أكث ــذة إزال ــاریع المنف ــالل المش ــن خ ــم م ــق. ت ــف دمش ــة ری ــي محافظ ــرقیة ف ــة الش ــي والغوط ــى الزبدان ــة إل ــزور، باإلضاف ــر ال ــة دی ومدین
 ۷۹۷ ۲۳۸طنــاً مــن النفایــات الصلبــة و٤۸۲ ۸۳۰  م  مــن األنقــاض مــن ۲۰۱ حیــاً فــي المحافظــات المســتھدفة. كذلــك وفــرت المشــاریع المنفــذة مــا یقــارب 

من ٥٤۰ ۷ فرصة عمل في إطار برنامج "المال مقابل العمل" الذي دعم ســبل كســب العیش لألشــخاص المتضررین من األزمة.

۲۳۸ ۷۹۷

٤۸۲ ۸۳۰

۲۰۱

۸۲
بنیــة تحتیة اجتماعیة / 

منتجــة تم إصالحھا

طن من النفایات  حیــاً تم تنظیفھا 
الصلبــة تم إزالتھا

م  مــن األنقاض تم 
إزالتھا

اســتفادت حوالي ۱۸۰ امرأة 
مــن فرص العمل التي 

وفرھــا برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي من خالل 

مشروعھ
 إلدارة النفایــات الصلبة في 
الســلمیة، محافظة حماة © 

برنامــج األمم المتحدة 
اإلنمائي – سوریة 

۳

۳

۳۸ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



فــي مدینــة حلــب القدیمــة، نّفــذ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مشــروعاً متكامــالً إلدارة األنقــاض، حیــث تــم فــرز أكثــر مــن ۹۷۹ ٥ م مــن األنقــاض، 
و جمــع األحجــار القدیمــة فــي الموقــع إلعــادة اســتخدامھا فــي أعمــال إعــادة تأھیــل المدینــة القدیمــة،  مــع األخــذ بعیــن االعتبــار أولویــة الحفــاظ علــى 

التــراث الثقافي للمناطق التاریخیة المســتھدفة.

فــرز وتجمیــع  الحجــارة القدیمة من األنقــاض التي أزیلت من حي باب الحدید 
إلعادة اســتخدامھا في أعمال إعادة التأھیل المســتقبلیة في ذات الحي © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

۳

۳۹ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



حــي حلــب القدیــم قبل تدخل برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي © برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي – ســوریة

الحــي بعــد رفــع  األنقاض بدعم من برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي © برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

یوفــر برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــي فرص العمل مقابل 

المال للنســاء في مشروع 
إدارة النفایــات الصلبة

في محافظة الحســكة © 
برنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة 

تــم تنفیــذ مشــروع محلــي، فــي محافظــة الحســكة، إلدارة النفایــات الصلبــة حیــث تــم فــرز أكثــر مــن ۷۲۳ طنــاً مــن النفایــات الصلبــة، وتــم توفیــر أكثــر 
مــن ۷۷۷ وظیفــة طارئــة لألشــخاص المتضررین من األزمة، بما في ذلك ۱۷٥ امرأة.

٤۰ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



فــرز وتجمیــع  الحجــارة القدیمة من األنقــاض التي أزیلت من حي باب الحدید 
إلعادة اســتخدامھا في أعمال إعادة التأھیل المســتقبلیة في ذات الحي © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

تحسین الوصول لتقدیم الخدمات األساسیة

۱٤۸ ۷۰۰
 مستفیداً

مــن خدمات أفضل في 
تزوید میاه الشرب

من خدمات أفضل 
للصرف الصحي

من حلول 
البدیلة الطاقة 

من خدمات أفضل 
بالكھرباء للتزوید 

 ۱۳۱ ۲۰۰
مستفیداً 

  ۱٥ ۰۰۰
مستفیداً 

 ۱۹٦ ۷۳٦
مستفیداً 

لتخفیــف معانــاة األشــخاص الذیــن كانــوا فــي حاجــة ماّســة إلــى میــاه الشــرب، وخدمــات الصــرف الصحــي، والكھربــاء، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي إصــالح ۱۹ كــم مــن شــبكات المیــاه، و۳۳ كــم مــن شــبكات الصــرف الصحــي، فضــالً عــن ۳٥ كــم مــن شــبكات الكھربــاء فــي محافظــة حلــب، 

والحســكة، وحمص، ودرعا، وریف دمشق.

٤۱ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



فــي  كھربــاء  شــبكة  تأھیــل  إعــادة  أعمــال 
الحسكة محافظة 

أعمــال إعــادة تأھیــل شــبكة الصــرف الصحــي 
في مدینة حلب

أعمــال إعــادة تأھیــل إحــدى شــبكات المیــاه فــي 
حلب

ــي  ــن ۹۰۰ ۲۹٤ شــخصاً ف ــر م ــتفاد أكث اس
ــد  ــي تزوی ــات أفضــل ف ــن خدم ــات المتضــررة م المجتمع
ــاء، نتیجــة  ــاه  الشــرب، والصــرف الصحــي، والكھرب می
أعمــال إعــادة التأھیــل واإلصــالح التــي یدعمھــا برنامــج 

األمــم المتحدة اإلنمائي

٤۲ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



أعمال إعادة تأھیل 
المدرســة في محافظة الرقة 

© برنامــج األمم المتحدة 
اإلنمائي – سوریة 

إعادة تأھیل المراكز الصحیة والمدارس المتضررة

ــة للمجتمعــات  ــم الخدمــات التعلیمی ــى مدارســھم واســتئناف تعلیمھــم بفضــل جھــود البرنامــج لتحســین تقدی ــب مــن العــودة إل ــي ۱۷۰۰۰ طال ــن حوال تمّك
المحلیــة.  قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي في ھذا المجال بتأھیل ۱۸ مدرســة متضررة في محافظة حلب، والحســكة، والرقة. 

٤۳ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



٤٤ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



عودة الطالب محمد إلى المدرسة ... إعادة تأھیل المدارس المتضررة في مدینة حلب

ُیَعــدُّ وجــود مــدارس آمنــة، وبیئــة تعلیمیــة مواتیــة أحــد العوامــل الرئیســة التــي تؤثــر فــي عــودة النازحیــن إلــى مناطــق إقامتھــم. لقــد تعّرضــت العدیــد 
مــن المــدارس ألضــرار كلیــة، أو جزئیــة فــي ســوریة بســبب  األزمــة، ولــم تكــن مــدارس حلــب اســتثناًء، ال ســیما فــي المناطــق القریبــة مــن العملیــات 
العســكریة. كذلــك تــم تحویــل بعــض المــدارس إلــى مراكــز إیــواء مؤقتــة الســتضافة األشــخاص النازحیــن، ممــا جعــل مــن المســتحیل علــى الطــالب 
إكمــال دراســتھم،  وكذلــك ازداد الضغــط علــى المــدارس العاملــة لتحّمــل الفائــض، مــا أدى إلــى اكتظاظھــا بنســبة وصلــت فــي بعــض األحیــان  إلــى 

۲۰۰ ٪ من قدراتھا التشــغیلیة األصلیة.

ــي  ــي المش ــي ویمكنن ــن منزل ــة م ــدة قریب ــتي الجدی        "مدرس
ــل  ــا أفض ــُت فیھ ــد قابل ــاح، وق ــي كل صب ــع أخت ــھولة م ــا بس إلیھ

صدیــق لــي، بــالل، حیث نجلس فــي مقعد واحد،  ونلعب معا "ً.

ــده  ــَد ی ــذي َفَق ــي الصــف األول، ال ــذ ف ــد، التلمی ــھ محم ــا قال ــذا م ھ
أثنــاء األزمة، وتابع قائالً:

ــى صــف  ــل إل ــح ألنتق ــد أن أنج ــد،  وأری ــب ُمج ــي طال "إنن  
أعلى الســنة القادمة".  

ــي أعــاد  ــب، الت ــة حل ــدر" فــي مدین ــدرس محمــد اآلن فــي مدرســة "شــجرة ال ی
تأھیلھــا برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي في عام ۲۰۱۸.

٤٥ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ــي  ــي المش ــي ویمكنن ــن منزل ــة م ــدة قریب ــتي الجدی        "مدرس
ــل  ــا أفض ــُت فیھ ــد قابل ــاح، وق ــي كل صب ــع أخت ــھولة م ــا بس إلیھ

صدیــق لــي، بــالل، حیث نجلس فــي مقعد واحد،  ونلعب معا "ً.

ــده  ــَد ی ــذي َفَق ــي الصــف األول، ال ــذ ف ــد، التلمی ــھ محم ــا قال ــذا م ھ
أثنــاء األزمة، وتابع قائالً:

ــى صــف  ــل إل ــح ألنتق ــد أن أنج ــد،  وأری ــب ُمج ــي طال "إنن  
أعلى الســنة القادمة".  

ــي أعــاد  ــب، الت ــة حل ــدر" فــي مدین ــدرس محمــد اآلن فــي مدرســة "شــجرة ال ی
تأھیلھــا برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي في عام ۲۰۱۸.

فــي عــام ۲۰۱۸، قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتأھیــل خمــس مــدارس متضــررة فــي حلــب، تــم مــن خاللھــا توفیــر ۲۰۲ فرصــة عمــل للمتضرریــن. 
ــع  ــي المواق ــیما ف ــة، ال س ــة للغای ــل حساس ــادة التأھی ــال إع ــل أعم ــذي جع ــر ال ــة، األم ــي الحدیث ــي المبان ــك ف ــة وكذل ــي التاریخی ــي المبان ــدارس ف ــع الم تق

التراثیة. وتضم المدارس التي تم إعادة تأھیلھا ۱۳۸ صفاً دراســیاً یســتوعب أكثر من ٥٦۰۰ طالب.
عمــل المشــروع علــى عملیــة التأھیــل آخــذاً بعیــن االعتبــار متطلبــات الحركــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــن خــالل تركیــب األدراج، ودورات المیــاه التــي 

یمكن للكراســي المتحركة الوصول إلیھا.
كذلــك، تــم إعــادة تأھیــل خمســة مراكــز صحیــة فــي محافظتــي الحســكة، ودیــر الــزور التــي عانــت مــن تراجــع كبیــر فــي تقدیــم الخدمــات الصحیــة، بســبب 
ــات  ــن الخدم ــتفادة م ــن االس ــخصاً م ــن ٥۰۰ ۱۱۳ ش ــر م ــام ۲۰۱۸، أكث ــة ع ــي نھای ــن ف ــد تمك ــة. ولق ــة الصحی ــة التحتی ــت بالبنی ــي لحق ــرار الت األض

الصحیــة التــي قدمتھــا المراكــز الصحیة التي قام  برنامج األمم المتحــدة اإلنمائي بإعادة تأھیلھا.

دعم تقدیم الخدمات الصحیة للمجتمعات المحلیة من خالل إعادة تأھیل مستشفى دیر الزور
ــوریة،  ــي س ــي ف ــاع الصح ــى القط ــر عل ــر كبی ــة تأثی كان لألزم
ــة  ــز الصحی ــفیات، والمراك ــن المستش ــد م ــت العدی ــث تعّرض حی
ألضــرار جســیمة، أدت إلــى خــروج العدیــد منھــا عــن الخدمــة.  
اإلرھابیــة  الجماعــة  بــدأت  عندمــا   ،۲۰۱٤ عــام  وبحلــول 
المســماة  "داعــش" بحصــار  مدینــة دیــر الــزور، بقــي مستشــفى 
واحــد  فقــط یعمــل علــى تقدیــم الخدمــات الصحیــة، إال أنــھ 
تدمیــر  إلــى  أدى  ممــا   ،۲۰۱٦ عــام  فــي  جزئیــاً  تضــرر 

الطابقیــن الثالث والرابع منھ.
المستشــفى الــذي كان یخــدم مــا یقــرب من ۳۰۰,۰۰۰ شــخصاً من 
مــن  والغربیــة  الشــرقیة  والمناطــق  الــزور،  دیــر  مدینــة 
ــة الشــرقیة مــن محافظــة  ــة الریفی المحافظــة، فضــالً عــن المنطق

الرقــة، أصبــح عاجزاً عن تقدیم قســم كبیر من الخدمات.
ــي بإعــادة  ــم المتحــدة اإلنمائ ــام برنامــج األم ــي عــام ۲۰۱۸، ق ف
تأھیــل الطابقیــن الثالــث والرابــع المتضرریــن، حیــث أصبــح 
یحتــوي علــى ٤٤ غرفــة للمرضــى، و٤ غــرف لألطبــاء المقیمین،  
و٤ غــرف للممرضــات. لقــد قــام المشــروع بتوفیــر أكثر من ۱۰۰ 
فرصــة عمــل طارئــة، وھــو یتعــاون حالیــاً بالتنســیق مــع منظمــة 
ــا  ــاد تأھیلھم ــن المع ــز الطابقی ــل تجھی ــن أج ــة م ــة العالمی الصح

بالكامل لضمان اســتعادتھما لطاقتھما التشــغیلیة الكاملة.

٤٦ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



إعادة تأھیل األسواق والمتاجر المتضررة

نظــراً ألھمیــة  األســواق التجاریــة فــي المجتمعــات المحلیــة، یقــوم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بدعــم إعــادة تأھیــل األســواق، والمتاجرالمتضــررة ، 
ــة  ــي مدین ــم ف ــي الســوق القدی ــل ٥۰ متجــراً ف ــام البرنامــج  بتأھی ــي ھــذا الســیاق، ق ــش. وف ــر اســتدامة لســبل كســب العی ــق ألنشــطة أكث ــد الطری لتمھی

حمــص،  مــن خــالل تقدیم وتركیب لوحات  جدیــدة للمحالت، وأبواب ونوافذ معدنیة.

عودة  األنشــطة التجاریة إلى الســوق القدیم الذي أعاد تأھیلھ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مدینة حمص © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة

٤۷ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



دعم استخدام الطاقة المتجددة

ــدأ برنامــج  ــاء، ب ــة بســبب األضــرار التــي لحقــت بشــبكة الكھرب ــاء لســاعات طویل ــوا مــن انقطــاع الكھرب اســتجابة للحاجــة الماّســة لألشــخاص الذیــن عان
األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي دمــج مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي شــبكات الطاقــة، وھــي تقنیــة الطاقــة الشمســیة الضوئیــة التــي تحــول ضــوء الشــمس إلــى 
تركیــب  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  دعــم  كھربــاء. انطالقــا مــن الســعي لتعزیــز قــدرة األشــخاص المتأثریــن باألزمــة علــى الصمــود، 
 ۸٥٤ ۱ لوحــة إضــاءة شمســیة التــي أضــاءت ٤۸ كــم مــن الشــوارع. تــم تولیــد حوالــي ۱۰۱ كیلــوواط ســاعي مــن الكھربــاء فــي محافظــات حلــب، وحمــاة، 
وحمــص، والالذقیــة، وریــف دمشــق، وطرطــوس. أضــف إلــى ذلــك،  قیــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتركیــب ٦۳ لوحــة تســخین للمیــاه فــي محافظتــي 
ــة معــدات  ــاء. كمــا دعــم البرنامــج صیان ــة التــي عانــت ســابقاً مــن انقطــاع الكھرب ــاه الســاخنة  دون انقطــاع للمراكــز الصحی ــر المی دمشــق، وحمــاة لتوفی

الطاقة الشمســیة، وبناء قدرات الموظفین الفنیین، من أجل ضمان اســتدامة المشــروع.

اســتفاد أكثــر مــن ٥۲۱ ۱۹۸ شــخصاً مــن مشــاریع دعــم 
الطاقــة المتجــددة التــي نفذھــا البرنامــج، حیــث تــم تركیــب 
إنــارة وتســخین شمســیة تعمــل علــى  ۹۱۷ ۱ وحــدة 
تولید ۱۰۱ كیلو واط ساعي، وإضاءة ٤۸ كم من الشوارع، 
إلــى توفیــر المیــاه الســاخنة ومصــدر ھــام  باإلضافــة 
للتغذیــة الكھربائیــة إلــى العدیــد مــن مرافــق الخدمــات 

الصحیة.

٤۸ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



عودة  األنشــطة التجاریة إلى الســوق القدیم الذي أعاد تأھیلھ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مدینة حمص © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة

أعمال تركیب وحدات التســخین الشمســیة في المستشــفى الجامعي بدمشــق © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة

اســتخدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي إنتــاج الطاقــة الشمســیة لزیــادة فــرص العمــل المقدمــة للســكان، ذلــك  أن األلــواح الضوئیــة الشمســیة تعمــل 
علــى توفیــر فــرص عمــل لــكل میغــاواط مــن الطاقــة بقــدر أكبــر مــن أي تكنولوجیــا أخــرى لتولیــد الطاقــة.  وعلیــھ، فقــد تــم تقدیــم فــرص عمــل فــي  

مجــاالت تركیــب الطاقة الشمســیة، وصیانة المعدات،  والمبیعات.

٤۹ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



فــي عــام ۲۰۱۸، وّســع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي 
للمجتمعــات  الكھربائیــة   التغذیــة   لتحســین  جھــوده 
المتضــررة مــن األزمــة فــي ســوریة، وذلــك عبــر تقدیــم 
ــة  ــي محافظ ــاس ف ــاء بانی ــة كھرب ــل محط ــم لتأھی الدع
فــي  الكھربــاء  لتولیــد  الــزارة  ومحطــة  طرطــوس، 
محافظــة حمــاة، فضــالً عــن محطــة جنــدر فــي محافظــة 

حمص.
ــي  زارة  ــل محطت ــادة تأھی ــروع إع ــار مش ــن إط فضم
وبانیــاس لتولیــد الطاقــة الكھربائیــة، قــام برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي بتوفیــر المكّونــات األساســیة الالزمــة 
للحفــاظ علــى تشــغیل المحطات، وإنتــاج ۱٦۰ میغاواط، 
ــر  ــدى القصی ــى الم ــئ عل ــالق المفاج ــب اإلغ ــع تجّن م
تجنــب  إلــى  أدى  ممــا  الكھربــاء،  تولیــد  لمحطــات 
ــارب مــن ۷٥۰  ــاج  لمــا یق انخفــاض محتمــل فــي االنت
میغــاواط مــن الكھربــاء فــي الشــبكة الرئیســیة. لقــد 
ــارب  ــا یق ــاء  لم ــن إیصــال الكھرب ــروع م ــن المش تمك
مــن ۳ مالییــن ســوري؛ مــن بینھــم حوالــي ملیــون 
شــخصاً فــي شــمال غــرب ســوریة، عبــر تقدیــم الدعــم 
مــدى  علــى  للســكان  الكھربــاء  وصــول  الســتمرار 
الســنوات الثالثــة الماضیــة. عــالوة علــى ذلــك، وبســبب 
الــدوار فــي محطــة  الــذي لحــق بالمحــور  الضــرر 
ــت  ــي محافظــة حمــص، توقف ــاء ف ــد الكھرب ــدر لتولی جن
فقــدان  ســبب  ممــا  العمــل،  عــن  الغــاز  توربینــات 
ــي  ــن إجمال ــاء ( ٦٫۸ ٪ م ــن الكھرب ــاواط م ۱٥۰ میغ
انقطــاع  ســاعات  وزیــادة  الكھربائیــة)،  التغذیــة 
ــع  ــك الوض ــتجابة لذل ــام ۲۰۱۷، واس ــي ع ــاء ف الكھرب
الطــارئ، قــام  برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتأمیــن 

التزوید بالطاقة الكھربائیة للمجتمعات المحلیة

أعمــال إعــادة التأھیــل فــي محطة الطبقة الكھرومائیة في محافظــة الرقة © برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة

٥۰ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



الــدّوار الجدیــد مــع قطــع الغیــار الالزمــة، وســیتم تركیبھــا فــي محطــة جنــدر لتولید الكھربــاء بحلول حزیــران / یونیــو ۲۰۱۹، واســتعادة الطاقة التشــغیلیة 
الكاملة.

كذلــك وّســع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي نطــاق  العمــل عبــر خطــوط التغذیــة إلــى المناطــق التــي یمكــن الوصــول إلیھــا حدیثــاً فــي محافظــة الرقــة 
لضمــان توفیــر الكھربــاء بشــكل مســتدام للمتضرریــن مــن األزمــة فــي المنطقــة الشــمالیة، حیــث قــدم البرنامــج الدعــم ألعمــال تأھیــل محطــة الطبقــة 
المحطــة  تقــع  میغــاوات.   ۸۰۰ تبلــغ  إنتاجیــة  بطاقــة  ســوریة  فــي  الطاقــة  تولیــد  محطــات  أكبــر  مــن  واحــدة  وھــي  الكھرومائیــة، 
علــى ســد الفــرات علــى بعــد ٥۰ كیلومتــراً مــن مدینــة الرقــة.  ولقــد تعــرض ھــذا الســد للتخریــب المتكــرر فــي الفتــرة الممتــدة مــن عــام ۲۰۱٥ حتــى عــام 
۲۰۱۸، عندمــا ســیطرت مــا یســمى بجماعــة الدولــة اإلســالمیة اإلرھابیــة علــى المنطقــة، ممــا أدى إلــى خــروج العدیــد مــن الوحــدات التشــغیلیة عــن 
ــار الالزمــة ألعمــال اإلصــالح، وغیــاب العمــال المھــرة الذیــن نزحــوا مــن تلــك المناطــق الخطــرة.  لذلــك قــام  العمــل بســبب عــدم وجــود قطــع الغی
ــاواط  ــى ٤۰۰ میغ ــاواط إل ــن ۱٤۰ میغ ــتمرة م ــة المس ــت التغذی ــي رفع ــت، الت ــو فول ــد ۲۳۰ كیل ــة الجھ ــالت عالی ــب الكاب ــتبدال، وتركی ــج باس البرنام
مــن الكھربــاء فــي شــبكة الكھربــاء الرئیســیة. وفــي عــام ۲۰۱۸، تــم االنتھــاء مــن ٦۰ ٪ مــن العمل، مع توفیــر ۲۸ إلى ۸۰ میغــاواط من الكھربــاء، وتلبیة 

قســم من الحاجة  للتغذیة الكھربائیة لما یقارب من  ۰۰۰ ۳٤۰ شــخصاً.

الفحص الفني للقطع المســتبدلة 

فــي محطة الزارة في محافظة 

حمــاة  © برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة

٥۱ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ونظــراً للتكلفــة المنخفضــة نســبیاً للطاقــة الكھرومائیــة، فــإن ھــذه األنــواع مــن محطــات تولیــد الطاقــة ُتَعــدُّ مصــدراً منافســاً للكھربــاء المتجــددة، ال ســیما 
عنــد األخــذ فــي االعتبــار أنھا ال تنتج نفایات مباشــرة، مع مســتویات أقــل من انبعاث الغازات الدفیئة مقارنًة مع محطــات تولید الطاقة بالغاز.

إیجابیــاً  أثــراً  الفریــد  المشــروع  ھــذا  إلتمــام  ســیكون 
ملحوظــاً علــى مئــات اآلالف مــن األشــخاص فــي مدینــة 
حلــب، ومناطقھــا الریفیــة، ومحافظــة الحســكة، ومدینــة 

الرقة، من خالل تحســین النواحي اآلتیة: 

   تزویــد مدینــة حلــب وجــزء مــن ریــف الرقــة بمیــاه 
الشرب.

   تشــغیل محطــات ضــخ الــري فــي شــمال وشــرق حلــب، 
وغرب الرقة.

   زیادة التغذیة الكھربائیة للمناطق الشــمالیة الشــرقیة.

یدعــم برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائــي أعمال إعادة تأھیل 

محطــة الطبقة الكھرومائیة في 

محافظــة الرقة © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

مشــروع التدریب للجمیع:
فــي إطــار مشــروع التدریــب للجمیــع، قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتعزیــز قــدرة المھندســین الكھربائییــن، والــكادر الفنــي لتمكینھــم 

مــن تقدیم خدمات أفضــل للمجتمعات المتضررة.
فــي عــام ۲۰۱۸ وحــده، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تدریــب ۲۰٥ شــخصاً مــن مھندســین وفنییــن، إذ تلقــوا تدریبــاً مھنیــاً عالیــاً فــي 
ــّدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي معــّدات تدریــب لمركــز تدریــب  مجــال إصــالح / إعــادة تأھیــل محطــات الطاقــة الكھربائیــة. كذلــك ق

محطــة تولیــد جندر في محافظة حمص.

٥۲ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة
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األنشــطة الریاضیة في 

محافظــة الالذقیة كجزء من 

فعالیات  التماســك المجتمعي  

لبرنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي© برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

لتعزیز  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  نشاطات 
التماسك المجتمعي

۱۰۳۱٦ ٥۲۸ مبادرة یقودھا الشــباب 
لتعزیز التماســك المجتمعي

مشاركاً في أنشطة 
المجتمعي التماسك 

٥۳ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



یشــارك البرنامــج اإلنمائــي فــي تعزیــز التماســك المجتمعــي لخلــق فھــم أفضــل للتماســك المجتمعــي فیمــا بیــن المجتمعــات المحلیــة بھــدف ترســیخ مواقــف 
إیجابیــة بیــن النازحیــن والمجتمعــات المضیفة، وذلك ضمن إطار اســتراتیجیة البرنامج لتعزیز صمود الســكان تجاه االزمة.

ویقوم البرنامج بتعزیز التماســك المجتمعي من خالل تنفیذ النشــاطات التالیة:

لتشــجیع المشــاركة الفّعالــة للمجتمــع والتفاھــم واالحتــرام، قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بإشــراك المجتمعــات المحلیــة بشــكل مباشــر فــي تخطیــط، 
وتنفیــذ األنشــطة التــي مــن شــأنھا تعزیــز التماســك المجتمعــي، مــع التركیــز علــى تعزیــز صمــود الشــباب، والنســاء، وتمكینھــم مــن العمــل كعوامــل فاعلــة 
والمســرح،  والموســیقا،  الریاضــة،  تســتخدم  مجتمعیــة  مبــادرة   ۱۰۳ تنفیــذ  تــم  الســیاق،  ھــذا  وفــي  الســالم.  ونشــر  التغییــر  إحــداث  فــي  
ــي  ــاء الت ــة ؛ ال ســیما فــي المناطــق و األحی ــة، واالجتماعی ــة مــع اختــالف خلفیاتھــا الدینی ــات المجتمعی ــة الفئ وإعــداد الطعــام كقواســم مشــتركة تجمــع كاف
مــن  أكثــر  عددھــم  بلــغ  لذیــن  ا المشــاركین  بیــن  الحواجــز  كســر  فــي  لمنفــذة  ا لنشــاطات  ا أســھمت  لقــد  العوائــق االجتماعیــة.  تكثــر فیھــا 

٦۲۸ ۱٥ مشــاركاً من المجتمعات المضیفة والنازحین، منھم۸۷٤ ٦  امرأة شــاركت بفعالیة في تلك النشــاطات. 

مشــروع التدریب للجمیع:
فــي إطــار مشــروع التدریــب للجمیــع، قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتعزیــز قــدرة المھندســین الكھربائییــن، والــكادر الفنــي لتمكینھــم 

مــن تقدیم خدمات أفضــل للمجتمعات المتضررة.
فــي عــام ۲۰۱۸ وحــده، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تدریــب ۲۰٥ شــخصاً مــن مھندســین وفنییــن، إذ تلقــوا تدریبــاً مھنیــاً عالیــاً فــي 
ــّدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي معــّدات تدریــب لمركــز تدریــب  مجــال إصــالح / إعــادة تأھیــل محطــات الطاقــة الكھربائیــة. كذلــك ق

محطــة تولیــد جندر في محافظة حمص.

احتفال الشــباب والمجتمع 

المحلي بیوم الســالم العالمي 

في محافظة الحســكة

بدعــم من برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائــي © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

مبادرات مجتمعیة لتعزیز التماسك المجتمعي

٥٤ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة
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االحتفال بیوم الســالم العالمي 

الذي تــم تنظیمھ في محافظة 

الرقــة © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة

شــابات  یعملن على تجمیل 

أحیائھن في محافظة الحســكة 

© برنامــج األمم المتحدة 

اإلنمائي – سوریة

٥٥ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



كجــزء مــن دعــم المبــادرات التــي یقودھــا الشــباب، قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتنفیــذ مبــادرة "إیــوان 
ــكار،  ــادل األف ــل، وتب ــة للتفاع ــب القدیم ــة حل ــاء مدین ــل أحی ــباب داخ ــة للش ــاحة آمن ــاء مس ــم إنش ــث ت ــب"، حی حل
المحلــي  المجتمــع  مــن  شــخصاً   ٤۸۳ مــن  أكثــر  اســتفاد  ولقــد  منفتــح.  بشــكل  احتیاجاتھــم  ومناقشــة 
مــن المناقشــات، والحــوارات التــي دارت فــي ورشــات العمــل، بدعــم مــن البرنامــج، وبقیــادة الشــباب الذیــن نقلــوا 
ــادة  ــة النھــج التشــاركي مــع ق ــز تجرب ــرار فــي مدینتھــم، مــع تعزی ــاع الق ــى صّن ــة إل احتیاجــات مجتمعاتھــم المحلی

المجتمع.
ــع  المفكریــن الحضرییــن"، حیــث تلقــى الشــباب تدریبــاً  دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أیضــاً مبــادرة "تجمُّ
علــى مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات، بمــا فیھــا بنــاء الســالم المحلــي، وإدارة النزاعــات، إلــى جانــب تنظیــم 
سلســلة مــن األنشــطة، مــن أجــل إیصــال  رســائل تنــادي بالتماســك المجتمعــي. ولقــد شــكلت ھــذه المبــادرة فرصــة 
للشــباب فــي مدینــة حلــب للمشــاركة والتعبیــر عــن القضایــا، واالھتمامــات الخاصــة بھــم، والتفكیــر معــاً فــي 

المســتقبل من خالل منصات خاصة تســتند إلى نھج برنامج (TEDx) العالمي.

٥٦ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ــام البرنامــج بدمــج ھذیــن  ــاًء علــى الخبــرة العالمیــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مجــال تحلیــل الســیاق، والنھــج المراعــي للســیاق، فقــد ق بن
النھجیــن فــي برنامجــھ، مــع العمــل علــى تطویــر إطــار تحلیــل الســیاق بشــكل مســتمر. قــدم ھــذا النھــج فھمــاً أفضــل للمناطــق الجغرافیــة، مــن خــالل 
التركیــز علــى المحافظــات، أو المــدن، أو  مواضیــع محــددة،  لتحدیــد األماكــن المســتھدفة، وخطــط العمــل المســتقبلیة، حیــث أن عملیــة تحلیــل الســیاق 
ــة  ــار خصوصی ــن االعتب ــط، ووضــع البرامــج لالســتجابة بشــكل فعــال لالحتیاجــات،  مــع األخــذ بعی ــي مجــال التخطی ــدم نوعــي  ف تســمح بإحــداث تق

نتائــج تلــك التحالیل لكل منطقة. 
فــي عــام ۲۰۱۸، أجــرى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ۱۳ تحلیــالً للســیاق فــي مناطــق مختلفــة تشــمل حلــب، والرقة، والحســكة، ودیر الــزور، وحماة، 
وحمــص، والالذقیــة، وطرطــوس، وریــف دمشــق. ولقــد ســاعدت تلــك التحلیــالت علــى تصمیــم برامــج إنســانیة، وبرامــج للتعافــي المبكــر، وتعزیــز 
الصمــود، مــع معالجــة الدینامّیــات المحلیــة، واألخــذ بعیــن االعتبــار نتائــج تلــك التحالیــل فــي المناطــق التــي أجریــت فیھــا، والتــي مــن شــأنھا تعزیــز 
بنــاء الســالم، واالســتقرار. والجدیــر بالذكــر أن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي قــد اســتفاد مــن وجــوده القــوي علــى األرض، ومــن انتشــار مكاتبــھ 

المیدانیة  في المحافظات إلجراء ھذا النوع من الدراســات لتحلیل الســیاق.

تحلیل السیاق

٥۷ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ورشــة عمــل تحلیــل الســیاق التــي أجراھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فــي مدینة حلب © برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي – ســوریة

تــم تدریــب أكثر مــن ۲۰۲ من موظفــي المكتب القطري 
األمــم  ووكاالت  اإلنمائــي،  المتحــدة  األمــم  لبرنامــج 
المتحــدة األخــرى لرفــع كفاءتھــم فــي كیفیــة إجــراء 
لمبــدأ  المســتمر  التطبیــق  وضمــان  الســیاق،  تحلیــل 
األمــم  مشــاریع  فــي  الضــرر"  فــي  التســبب  "عــدم 

المتحــدة المنفذة على األرض. 
ــداً  ــھ رائ ــي، بصفت ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــام برنام ق
ــل الســیاق والنھــج المراعــي للســیاق،  ــة تحلی ــي عملی ف
داخــل  للســیاق  مراعیــة  فنیــة  شــبكة  إنشــاء  بدعــم 
فــي  االســتجابة  عملیــة  وعبــر  القطــري،  الفریــق 
ســوریة. ولقــد ضمــت ھــذه الشــبكة جھــات التنســیق فــي 
ــة،  ــر الحكومی ــات غی ــم المتحــدة، والمنظم وكاالت األم
نتائــج  تعزیــز  عــن  المســؤولة  المانحــة  والجھــات 

مراعیة للســیاق في منظماتھم.
ــیاق،  ــل الس ــة بتحلی ــل المعنی ــة العم ــم تنشــیط مجموع ت
ــا  ــا فیھ ــل، بم ــات عم ــات وورش ــتة اجتماع ــدت س وعق
الخبــرات  لتبــادل  المتحــدة،  األمــم  وكاالت  جمیــع 
ــد عكســت ھــذه  والمشــورة حــول مراعــاة الســیاق. ولق
االجتماعــات، وورشــات العمــل تفاعــالً كبیــراً بیــن 
المشــاركین فــي جــو ُیفضــي إلــى تبــادل المعرفــة، 
علــى  فعــال  بشــكل  القــادرة   الممارســات  وتحدیــد 
المراعــي  والنھــج  الســیاق،  تحلیــل  منھجیــة  تعزیــز 

للســیاق في عملیة االســتجابة في سوریة. 

٥۸ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



تعزیز أمان وصمود المجتمع 

دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الجھــود المبذولــة الســتعادة األمــان علــى مســتوى المجتمــع، وإعــادة بنــاء عالقــة الثقــة بیــن الســلطات 
والمجتمعــات المحلیــة. وبھــذا االتجــاه، تــم إجــراء ۱۰ تقییمــات قائمــة علــى المناطــق فــي عــام ۲۰۱۸ فــي ریــف دمشــق، والحســكة بالشــراكة مــع شــركاء 
مــن المجتمــع المحلــي،  ومتخصصیــن، تــم مــن خاللھــا تحدیــد التحدیــات واالحتیاجــات الخاصــة بدعــم عوامــل األمــان فــي المجتمعــات المحلیــة مــن 

أجــل وضع برامج تســتند علــى نتائج تلك التقییمات.
شــملت المبــادرات تنفیــذ حمــالت التوعیــة المجتمعیــة حــول مواضیع متعددة مثل العنــف المبني على النوع االجتماعــي (SGBV) ، والعنف ضد األطفال، 
وإدمــان المخــدرات بیــن الشــباب. ولقــد ســاعد التدریــب المتخصــص الــذي تلقــاه ٤۰ شــخصاً مــن قــادة المجتمــع مــن ریــف دمشــق فــي تعزیــز،  وتفعیــل 
ــة  ــى تنمی ــاحلیة عل ــاس الس ــة بانی ــن منطق ــابة م ــاباً وش ــن ۳۰ ش ــر م ــاه أكث ــذي تلق ــب ال ــاعد التدری ــا س ــم، كم ــي مجتمعاتھ ــر ف ــادة للتغیی ــم كق دورھ

قدراتھــم فــي عملیة تعزیز اندماج النازحین مــع المجتمعات المضیفة. 

كمــا قــام البرنامــج بتركیــب ٦۱ نظــام إضــاءة بالطاقــة الشمســیة إلنــارة الشــوارع، واألماكــن العامــة، لتعزیــز الشــعور باألمــان لــدى الســكان،  وخاصــة 
فــي ســاعات المســاء. كمــا تــم تقدیــم الدعــم إلــى لجنــة الوســاطة المجتمعیــة فــي القامشــلي، شــمال شــرق ســوریة، والتــي تضــم ۱۰ مــن قــادة 

المجتمــع مــن خلفیات دینیة، وعرقیة مختلفة للمشــاركة  بعملیات الوســاطة، والمصالحة.

ــزاع،  ــباب الن ــة أس ــات، ولمعالج ــل النزاع ــة لح ــة المحلی ــات الفاعل ــن الجھ ــا بی ــوار فیم ــل الح ــاحات لتفعی ــق مس ــذة بخل ــادرات المنف ــاھمت المب ــد س لق
وجمعــت النازحیــن والمجتمعــات المضیفــة معــاً، وعززت التماســك المجتمعي، كما وّفرت جمیع الخدمات الضروریــة لتعزیز األمان المجتمعي.

ــة  ــات القانونی ــى الخدم ــة الوصــول إل ــیع إمكانی ــات، وتوس ــویة النزاع ــة لتس ــج البدیل ــز الُنھ ــى تعزی ــدف إل ــي تھ ــادرات الت ــج المب ــم البرنام ــك دع كذل
ــة،  ــاریة قانونی ــب استش ــة مكات ــاء ثالث ــم إنش ــیاق، ت ــذا الس ــي ھ ــزاع. وف ــرة بالن ــة، أو المتأث ــق النائی ــي المناط ــات ف ــاء، والمجتمع ــى النس للوصــول إل
وتلقــى   .۲۰۱۸ عــام  فــي  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــن  بدعــم  والقامشــلي  والحســكة،  دمشــق،  ریــف  فــي  لإلحالــة  ومســاعدة 
أكثــر مــن ۲٥۰۰ شــخصاً (٦٥ ٪ منھــم مــن النســاء) جلســات توعیــة حــول الموضوعــات القانونیــة المھمــة، كالوثائــق المدنیــة، وحقوق المیــراث، وغیرھا 
مــن أحــكام قانــون األســرة كالشــؤون الزوجیــة، وتقدیــم المشــورة المجانیــة ألكثــر الســكان تضــرراً، حیــث  تــم إحالــة مــا یقــرب مــن ٥۰ 

حالــة معقــدة إلى مقّدمي الخدمات الخارجیین لیتــم تمثیلھا قضائیاً.

٥۹ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



أنشــطة التوعیــة القانونیــة التــي یدعمھــا برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي في محافظة الرقة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة

ــك  ــة،  وكذل ــات المحلی ــادة المجتمع ــة، وق ــات األكادیمی ــع المؤسس ــرة م ــل مباش ــة، وعم ــة القانونی ــج التوعی ــي برام ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــم برنام دع
المكاتــب الفرعیــة لنقابــات المحامیــن لتلبیة احتیاجــات الفئات المحرومة في الوصول إلى العدالة، وتعزیــز التوعیة المجتمعیة.

وفــي إطــار االحتفــاء بالیــوم العالمــي للمــرأة، ویــوم العدالــة االجتماعیــة، تــم دعــم ثمانــي مبــادرات مجتمعیــة لبنــاء الوعــي المجتمعــي حــول حقــوق المــرأة، 
بمــا فــي ذلك حقوقھا في التحرر من العنف، وســوء المعاملة.

٦۰ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة
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link to video

تعزیز صمود مجتمع معربا

بلــغ عــدد ســكان معربــا فــي محافظــة ریــف دمشــق ۲٥۰۰۰ نســمة قبــل األزمــة. وبســبب التدفــق الكبیــر للنازحیــن خالل 
األزمــة، ارتفــع ھــذا العــدد بنســبة ۹۰٪، لیصــل إلــى حوالــي   ۰۰۰ ۲۰۰ شــخصاً، ممــا خلــق بعض التحدیــات، كتصاعد 

التوتــر بیــن النازحیــن، والمجتمع المضیف؛ مع تنافس الســكان على الموارد المتاحة.
قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بإجــراء سلســلة مــن ورشــات العمــل باســتخدام نھــج تشــاركي قائــم علــى 
المجتمــع، حیــث شــارك أفــراد المجتمــع المحلــي  فــي تحلیــل الوضــع الراھــن، وتحدیــد االحتیاجــات المتزایــدة، التــي 

بنــى علیھا البرنامج اإلنمائي اســتجابتھ.
شــارك ما یقرب من ۱۲۰۰ شــخصاً في مختلف األنشــطة المنفذة والتي وّفرت حوالي ٥۰ فرصة
عمــل طارئــة، كان من شــأنھا تعزیز النســیج االجتماعي واالقتصادي، مــع تعزیز صمود المجتمع

المحلــي  في معربا.
یمكنكم الدخول على الرابط التالي للتعرف بشــكل أكبر على المشــروع: 

٦۱ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة

https://www.youtube.com/watch?v=5cHrQu4O5mQ


dramatically 

link to video

لقــد أعــادوا لــي إیمانــي بأنــھ مــازال الخیــر موجــوداً 
علــى  بالقلــق  أشــعر  أعــد  لــم  العالــم.  ھــذا  فــي 
أطفالــي،" ھــذا مــا قالتــھ محاســن التــي لجــأت إلــى 
معربــا مــع طفلیھــا بعــد أن فقــدت زوجھــا، ووالدیھــا 

في حمص.

ســاعد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الســیدة 
محاســن مــن خــالل جلســات التوعیــة القانونیــة، 

واالستشــارات االجتماعیة، والتدریب المھني.

تــروي قصتھــا  وھــي  مشــاھدة محاســن  یمكنكــم 
على الرابط:  

أنشــطة التوعیــة القانونیــة التــي یدعمھــا برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي في محافظة الرقة © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة

٦۲ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة

https://www.youtube.com/watch?v=JXu_j9p5fRo


ینظــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي ســوریة إلــى المنظمــات غیــر الحكومیــة علــى أنھــا شــریك أساســي فــي تنفیــذ برامجــھ فــي التعافــي المبكــر 
واســتعادة ســبل العیــش، باإلضافــة لــدوره الجوھــري فــي تعزیــز الســالم، حیــث برھنــت ھــذه المؤسســات خــالل األزمــة أنھــا قــادرة علــى االســتجابة 
الســریعة الحتیاجــات المجتمــع المحلــي بالرغــم مــن نــدرة المــوارد المادیــة والمعرفیــة لدیھــا، وذلــك مــن موقعھــا الــذي یســمح لھــا أن تكــون  علــى تمــاس 
مباشــر مــع شــرائح المتضرریــن فــي تلــك المجتمعــات المحلیــة، حیــث اســتطاعت ســبر احتیاجاتھــم الفعلیــة وتقدیــم كافــة أشــكال الدعــم الممكــن ضمــن 
المــوارد المتاحــة لدیھــا. وفقــاً لذلــك، انتھــج البرنامــج مجموعــة مــن الخطــوات االســتراتیجیة لتعزیــز قــدرات الشــركاء المحلییــن لتحقیــق جــودة أكبــر 

فــي تقدیم الخدمات، واســتدامة األدوار المناطة بھــا على الصعید المحلي.

بلــغ عــدد ســكان معربــا فــي محافظــة ریــف دمشــق ۲٥۰۰۰ نســمة قبــل األزمــة. وبســبب التدفــق الكبیــر للنازحیــن خالل 
األزمــة، ارتفــع ھــذا العــدد بنســبة ۹۰٪، لیصــل إلــى حوالــي   ۰۰۰ ۲۰۰ شــخصاً، ممــا خلــق بعض التحدیــات، كتصاعد 

التوتــر بیــن النازحیــن، والمجتمع المضیف؛ مع تنافس الســكان على الموارد المتاحة.
قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بإجــراء سلســلة مــن ورشــات العمــل باســتخدام نھــج تشــاركي قائــم علــى 
المجتمــع، حیــث شــارك أفــراد المجتمــع المحلــي  فــي تحلیــل الوضــع الراھــن، وتحدیــد االحتیاجــات المتزایــدة، التــي 

بنــى علیھا البرنامج اإلنمائي اســتجابتھ.
شــارك ما یقرب من ۱۲۰۰ شــخصاً في مختلف األنشــطة المنفذة والتي وّفرت حوالي ٥۰ فرصة
عمــل طارئــة، كان من شــأنھا تعزیز النســیج االجتماعي واالقتصادي، مــع تعزیز صمود المجتمع

المحلــي  في معربا.
یمكنكم الدخول على الرابط التالي للتعرف بشــكل أكبر على المشــروع: 

تنمیة قدرات الشركاء المحلیین لدعم الصمود
٦۳ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



مــن أجــل تطویــر التدخــالت في المناطق المســتھدفة، یتم العمل من خالل اســتراتیجیة تتضمن ثالثة مســتویات مترابطة فیما بینھا: 
      مســتوى األفــراد العاملیــن فــي المؤسســات مــن أعضــاء مجلس إدارة وموظفین ومتطوعین، من خالل تنمیــة معارفھم ومھاراتھم اإلداریة 

       والمالیــة والتقنیــة.
       المســتوى المؤسســاتي: من خالل تعزیز القدرات المؤسســاتیة، والتنظیمیة داخل تلك المنظمات.

       مســتوى بیئة العمل: من خالل تطویر السیاســات والتشــریعات التي تحكم العمل األھلي ككل. 

بنــاء علــى دراســة تقییــم االحتیاجــات للمنظمــات غیــر الحكومیــة المنتشــرة فــي المحافظــات الســوریة والتــي تمــت فــي عــام ۲۰۱۸، نفــذ البرنامــج مــا یلــي 
بھدف رفع ســویة العمل في المنظمات غیر الحكومیة المســتھدفة:

أوالً: ورشات عمل تدریبیة تفاعلیة تغطي المواضیع اإلداریة والمالیة والتقنیة:
تــم تطویــر ۱۱ منھاجــاً تدریبیــاً یغطــي المواضیــع اإلداریــة العامــة والتخصصیــة والمالیــة، كمھــارات التواصــل وزیــادة مصــادر التمویــل، وإدارة المــوارد 
البشــریة، واإلدارة المالیــة لغیــر المختصیــن. باإلضافــة إلــى المحاســبة اإلداریــة، وتصمیــم وإدارة مشــاریع التعافــي المبكــر واســتعادة ســبل العیــش، وإدارة 
دورة حیــاة المشــاریع، ومھــارات القیــادة و التخطیــط االســتراتیجي، ومھــارات التفــاوض وفــض النزاعــات. كمــا تضمــن التدریــب كیفیــة إعــداد المیزانیــات 

والتقاریر، وإدارة المشــاریع فــي المنظمات غیر الحكومیة.

كذلــك نفــذ البرنامــج  ٦۳ ورشــة عمــل حــول  المواضیــع المذكــورة أعــاله، اســتھدفت ۳۰۹ منظمــة غیــر حكومیــة فــي ســوریة مــن كافــة المحافظــات تقریبــاً، 
حیــث تــم مــن خاللھــا تدریــب ٥۱٤ ۱ موظفاً ومتطوعاً من تلــك المنظمات وفقاً لمعاییر اختیار تتبع المســمى الوظیفي، والمھام. 

ــر  ــات غی ــدرات المنظم ــة ق ــراكات وتنمی ــز الش ــج تعزی ــا برنام ــي نفذھ ــوریة والت ــي س ــة ف ــر الحكومی ــات غی ــات للمنظم ــم االحتیاج ــة تقیی ــت دراس بیَّن
الحكومیــة التحدیــات الكبیــرة فــي إدارة وتنفیــذ مشــاریع التعافــي المبكــر واســتعادة ســبل العیــش مــن النواحــي اإلداریــة والمالیــة والتقنیــة، وعلیــھ فھنــاك 
ــة،  ــات المحلی ــع المجتمع ــة، وم ــن جھ ــا م ــا بینھ ــاون فیم ــل التع ــا وتفعی ــز قدراتھ ــات، وتعزی ــذه المنظم ــة لھ ــارات اإلداری ــر المھ ــة لتطوی ــة ملح حاج

مــن جھة ثانیة.
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یبین الشكل التالي توزع المنظمات غیر الحكومیة المستفیدة من التدریب وفقاً للمحافظات:

 ثانیاً: التعلیم عبر االنترنت:
قــام برنامــج تعزیــز الشــراكات وقــدرات المنظمــات غیــر الحكومیــة بمبــادرة تطویــر ونشــر 
ــدف  ــة بھ ــم مجانی ــاحة تعلی ــھل لمس ــجیع الوصــول الس ــك لتش ــي وذل ــم الكترون ــج تعلی مناھ

تعزیز قدرات الشــركاء المحلیین. 
اســتھدفت ھــذه الخدمــة العاملیــن والمتطوعیــن فــي تلــك المنظمــات ، وخاصــة العاملــة فــي 
مناطــق صعبــة الوصــول، والفئــات الھشــة التــي تواجــھ صعوبــة فــي الحصــول علــى فــرص 
ــة  ــة، باإلضاف ــة، أو ظــروف اقتصادی ــباب ثقافی ــدیة، أو ألس ــات الجس ــبب اإلعاق ــم بس التعل
للعاملیــن المیدانییــن فــي مشــاریع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، والذیــن یكونــون علــى 

تماس مباشــر مع الشــركاء ولھم دور فعال في نقل المعارف لھؤالء الشــركاء.

خــالل عــام ۲۰۱۸ تــم تطویــر أربعــة مناھــج تدریبیــة علــى شــبكة االنترنــت تتنــاول إدارة 
المنظمــات غیــر الحكومیــة، وإدارة دورة حیــاة المشــاریع، والمراقبــة والتقییــم، وإدارة 
ــي؛   ــم الكترون ــة تعلی ــى منص ــج عل ــذه المناھ ــر ھ ــم نش ــد ت ــازن. ولق ــتودعات والمخ المس
اســتفاد منھــا أكثــر مــن ٤۰۰ مشــترك مــن ۱۰٥ منظمــة غیــر حكومیــة فــي جمیــع 

أنحاء سوریة. 

الرقة ٪۱

الحسكة ٪۹

ریف دمشق ٪۹
الالذقیة ٦٪

حماة ٪۷

دیر الزور ٪۸ دمشق ٪۲٤

درعا ٪۲

طرطوس ٤٪

السویداء ٪۲

حمص ٪۱٤ حلب ٪۱٤
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ثالثاً: بناء القدرات المؤسساتیة من خالل التوجیھ والنصح واالستشارات للمنظمات غیر الحكومیة:
ــار التجریبــي للخدمــة فــي العــام الســابق، تــم اعتمــاد منھــج متكامــل لتقدیــم اإلرشــاد المؤسســاتي واالستشــارات للمنظمــات غیــر  ــاء علــى نتائــج االختب بن

الحكومیــة وذلــك لمعالجــة نقاط الضعف في ھذه المؤسســات بطریقة فعالة.
اســتفادت مــن ھــذه الخدمــة ۷ منظمــات غیــر حكومیــة متواجــدة فــي حلــب، دمشــق، وریــف دمشــق، حیــث عمــل الخبــراء والمستشــارون مــع موظفــي ھــذه 
المؤسســات فــي تطویــر أنظمــة عمــل داخلیــة للمنظمــة شــملت علــى الرؤیــة، والھیــكل  اإلداري التنظیمــي، ونظــام المــوارد البشــریة، والتوصیــف الوظیفــي 
للمناصــب الوظیفیــة األساســیة فــي المنظمــة، وتطویــر نمــاذج قیــاس األداء، وتطویــر نمــاذج المــوارد البشــریة، ودلیــل إجــراءات العمــل، ودلیــل النظــام 

المالي، والشــجرة المحاسبیة.

رابعاً: خدمة التوأمة وتبادل الخبرات بین المنظمات غیر الحكومیة:
قــام البرنامــج بإجــراء توأمــة بیــن منظمتیــن غیــر حكومیتیــن، تمیــزت األولــى بخبــرة واســعة فــي نفــس مجــال عمــل نظیرتھــا، بحیــث تــم االطــالع علــى 
تفاصیــل عمــل المنظمــة الرائــدة واالســتفادة مــن تجربتھــا، والتــي تقــوم بدورھــا بمســاعدة المنظمــة الجدیــدة فــي ھــذا المجــال علــى تجــاوز العقبــات التــي 
فــي  حكومیــة  غیــر  منظمــة   ۳۳ یمثــل  مشــاركاً   ۳۹ فیھــا  شــارك  خبــرات  تبــادل  زیــارات  أربــع  بتنظیــم  البرنامــج  قــام  كذلــك  تواجھھــا. 
ســوریة، حیــث تــم زیــارة مؤسســات أھلیــة فــي لبنــان تعمــل فــي مجــال التماســك المجتمعــي، وتقدیــم الخدمــات لــذوي اإلعاقــة. نجحــت ھــذه الزیــارات فــي 
تعزیــز قــدرات المنظمــات غیــر الحكومیــة الســوریة المشــاركة مــن خــالل االطــالع علــى تجــارب نظرائھــم فــي لبنــان، فــي جــو یســمح بتبــادل المعرفــة، 
وتحدیــد أفضــل الممارســات، والمســاعدة فــي خلــق أســس مشــتركة بیــن ھــذه المؤسســات لتبــادل خبراتھــم وبنــاء عالقــات تعــاون مســتقبلیة، و تكمــن أھمیــة 

ھذه المقاربة في اســتمرار التشــبیك واالستشــارات بین المشاركین.
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مشروع "التدریب للجمیع"
إن تنمیــة القــدرات البشــریة ھــي إحــدى أكثــر الوســائل فعالیــة لتعزیــز قــدرة المجتمعــات علــى الصمــود، وتحســین قدرتھــا علــى التكیــف مــع الظــروف 
ــة  ــة الصح ــع منظم ــراكة م ــي بالش ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــام برنام ــام ۲۰۱۸، ق ــي ع ــات. ف ــن الصدم ــي م ــى التعاف ــدرة عل ــز الق ــرة، وتعزی المتغی
العالمیــة(WHO)،  وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان (UNFPA)، وموئل األمم المتحدة (UN-HABITAT)، ومنظمة األمم المتحــدة للتنمیة الصناعیة 
(UNIDO)،  ومنظمــة األغذیــة والزراعــة (FAO) بنشــاطات متزایــدة لتنمیــة القــدرات الفنیة في إطار مشــروع "التدریــب للجمیع" لتلبیة الحاجة الماســة 
ــن  ــة، لتمكی ــدرات الدینامی ــة الق ــات تنمی ــع" لمعالجــة أولوی ــب للجمی ــي إطــار مشــروع "التدری ــدرات ف ــة الق ــز تنمی ــال مــن خــالل تعزی ــب فع ــى تدری إل

الســوریین من الحصول على اســتجابة فّعالة لالحتیاجات الماســة للســكان المتضررین في ســیاق األزمة الحالیة.
اتخــذ مشــروع الشــراكة بیــن وكاالت األمــم المتحــدة نھجــاً متعــدد القطاعــات لمعالجــة العجــز فــي المــوارد البشــریة، مــن خــالل الحفــاظ علیھــا، وتعزیــز 

قدراتھا في مختلف المجاالت على المدى المتوســط والطویل،  والحفاظ على الكوادر المؤسســیة لتحقیق التعافي في المســتقبل.
وفــي ھــذا اإلطــار، قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي عــام ۲۰۱۸، بتدریــب  ۷٥٦ مــن الكــوادر الفنیــة فــي مجــال معالجــة المیــاه، وتولیــد الكھربــاء 
ــة،  ــاطات الزراعی ــن النش ــش م ــب العی ــبل كس ــز س ــتدامة لتعزی ــج المس ــة، والنھ ــخاص ذوي اإلعاق ــل األش ــادة تأھی ــات إع ــا، وخدم ــا وتوزیعھ ونقلھ
مــن  اســتفادت  التــي  حكومیــة  غیــر  منظمــة   ۸٤ مــن  أكثــر  بتدریــب  البرنامــج  قــام  كذلــك  الثقافــي.   التــراث  علــى  الحفــاظ  إلــى  باإلضافــة 

فــرص تنمیــة القدرات التي یؤمنھا مشــروع  "التدریب للجمیع".

دورة تدریبیــة للعاملین في 

مجــال الصحة في خدمات 

صیانة الكراســي المتحركة في 

دمشــق © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة
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حمایة التراث الثقافي السوري

تدریــب الكوادر الفنیة على 

ترمیــم القطع األثریة 

الســوریة © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة

لقــد شــھدت العدیــد مــن المواقــع األثریــة فــي ســوریة  دمــاراً كبیــراً فــي الســنوات الماضیــة مــن األزمــة،  كتدمــر، والمواقــع التراثیــة القدیمــة فــي  حلــب، 
وحمــص؛ حیــث كانــت تلــك المواقــع ومــا زالــت مصــدر فخــر للســوریین علــى مــدى أجیــال عدیــدة، كمــا طــال األثــر الســلبي لألزمــة  الحیــاة االجتماعیــة 

واالقتصادیة. 
قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالتعــاون مــع معھــد كاشــیھارا، وھــو معھــد آثــار یابانــي، بتقدیــم تدریــب تقنــي متقــدم لتنمیــة قــدرات ۹۸ خبیــراً ســوریاً 
مــن الذكــور واإلنــاث فــي مجــال التــراث الثقافــي، فــي مختلــف المجــاالت ذات الصلــة كتوثیــق القطــع األثریــة، والترمیــم الدقیــق لھــذه القطــع،  وتحلیــل 
المــواد المكونــة لھــا، فضــالً عــن أفضــل الطرائــق الفنیــة لنقلھــا. كذلــك قــدم البرنامــج  المعــدات الالزمــة لضمــان اســتدامة ھــذا المشــروع، وتمكیــن الخبــراء 

من تطبیق مھاراتھم  التي اكتســبوھا من التدریب باســتخدام المواد والُعدد المقدمة لھم. 
ونظــراً ألھمیــة الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي، وزیــادة االھتمــام العــام  فــي تاریــخ ســوریة الغنــي، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي إعــادة افتتــاح 
متحــف دمشــق الوطنــي فــي تشــرین األول/ أكتوبــر ۲۰۱۸، والــذي حضــره العدیــد مــن علمــاء اآلثــار الســوریین، حیــث اشــتمل االفتتــاح علــى عــدة حلقــات 

دراســیة لخبراء من معھد كاشیھارا.
 

٦۸ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



مراعاة قضایا  النوع االجتماعي في برنامج 
تعزیز الصمود

یتم دعم وتمكین المرأة في مشــاریع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الغوطة الشــرقیة، محافظة ریف دمشــق © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة 

ــن  ــال بعی ــاء، والرج ــن النس ــات كل م ــات، وأولوی ــح، واحتیاج ــذ مصال ــث تؤخ ــین،  حی ــن الجنس ــاواة بی ــي المس ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــم برنام یدع
االعتبار، بما یضمن حصولھم على فرص في األنشــطة المدّرة للدخل بصورة متســاویة.

٦۹ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



لقــد شــھدت العدیــد مــن المواقــع األثریــة فــي ســوریة  دمــاراً كبیــراً فــي الســنوات الماضیــة مــن األزمــة،  كتدمــر، والمواقــع التراثیــة القدیمــة فــي  حلــب، 
وحمــص؛ حیــث كانــت تلــك المواقــع ومــا زالــت مصــدر فخــر للســوریین علــى مــدى أجیــال عدیــدة، كمــا طــال األثــر الســلبي لألزمــة  الحیــاة االجتماعیــة 

واالقتصادیة. 
قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالتعــاون مــع معھــد كاشــیھارا، وھــو معھــد آثــار یابانــي، بتقدیــم تدریــب تقنــي متقــدم لتنمیــة قــدرات ۹۸ خبیــراً ســوریاً 
مــن الذكــور واإلنــاث فــي مجــال التــراث الثقافــي، فــي مختلــف المجــاالت ذات الصلــة كتوثیــق القطــع األثریــة، والترمیــم الدقیــق لھــذه القطــع،  وتحلیــل 
المــواد المكونــة لھــا، فضــالً عــن أفضــل الطرائــق الفنیــة لنقلھــا. كذلــك قــدم البرنامــج  المعــدات الالزمــة لضمــان اســتدامة ھــذا المشــروع، وتمكیــن الخبــراء 

من تطبیق مھاراتھم  التي اكتســبوھا من التدریب باســتخدام المواد والُعدد المقدمة لھم. 
ونظــراً ألھمیــة الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي، وزیــادة االھتمــام العــام  فــي تاریــخ ســوریة الغنــي، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي إعــادة افتتــاح 
متحــف دمشــق الوطنــي فــي تشــرین األول/ أكتوبــر ۲۰۱۸، والــذي حضــره العدیــد مــن علمــاء اآلثــار الســوریین، حیــث اشــتمل االفتتــاح علــى عــدة حلقــات 

دراســیة لخبراء من معھد كاشیھارا.
 

ولقــد شــكلت النســاء  نســبة ۳٤ فــي المئــة مــن مجمــوع المســتفیدین مــن مشــاریع البرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، مــن خــالل االســتفادة مــن فــرص العمــل، 
والتدریــب المھنــي، واألدوات اإلنتاجیــة التــي قّدمھــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، بمــا یضمــن حصولھــن علــى فــرص لتولیــد الدخــل بشــكل مســتدام.  
 ۱۱ ٦۳۲ مــن  أكثــر  شــاركت  حیــث  صمــوده،  وتعزیــز  المجتمعــي،  التماســك  أنشــطة  فــي  المشــاركة  علــى  النســاء  تشــجیع  تــم  كذلــك، 

امــرأة مــن النازحات، ومــن المجتمع المحلي المضیف في المبــادرات المجتمعیة المنفذة.
علــى مســتوى المجتمــع المحلــي كذلــك، تمــت اإلشــارة إلــى أھمیــة مراعــاة قضایــا النــوع االجتماعــي مــن خــالل عملیــات تحلیــل الســیاق المنفــذة مــن قبــل 
ــك  ــات تل ــات، وتطلع ــتجابة الحتیاج ــن االس ــباب، ضم ــى الش ــز عل ــع التركی ــواء، م ــد س ــى ح ــاء عل ــال والنس ــات الرج ــد  احتیاج ــك لتحدی ــج، وذل البرنام

الشــرائح في المجتمع.
فــي إطــار مــواٍز، ســعى البرنامــج  إلــى تطویــر قــدرات موظفــي المكتــب القطــري فــي ھــذا المجــال مــن خــالل تعزیــز مفھــوم مراعــاة النــوع االجتماعــي، 
ــة، وإدراج الموضوعــات األساســیة المتعلقــة بالمســاواة بیــن الجنســین، والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي البرامــج  ــا ذات الصل وتعمیــم القضای

المنفــذة. عــالوًة علــى ذلــك، تــم تعمیم المفاھیم المتعلقة بقضایــا النوع االجتماعي من خالل التدریب عبر االنترنت للشــركاء المحلیین.
فــي إطــار حملــة الســتة عشــر یومــاً لمناھضــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي ســوریة بحملــة إذاعیــة 
علــى ۳ محطــات، والتــي تعتبــر مــن أكثــر المحطــات اإلذاعیــة المســموعة فــي ســوریة. شــملت الحملــة اإلعالمیــة االجتماعیــة علــى العدیــد مــن المنصــات، 

فضالً عن ٦ جلســات توعیة حول العنف القائم على النوع االجتماعي، شــارك فیھا أكثر من  ۱۲۰ شــخصاً من ٤۳ منظمة غیر حكومیة.

شــارك موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة بحملة "مناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي" التي اســتمرت لمدة ۱٦ یوماً
والتــي أجراھــا مكتــب برنامــج األمــم المتحدة اإلنمائي القطري في كانون األول/ دیســمبر ۲۰۱۸ © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة

۷۰ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ـــم
ـیــ

ـیــ
ـقــ

ــتـ
ال

بـعــة
ـتـــا

ــمـ
ل ا

المتابعة والتقییم

فــي إطــار اإلدارة القائمــة علــى النتائــج، التــي یتــم فیھــا تعزیــز الروابــط بیــن التخطیــط، والمتابعــة، والتقییــم، أحــرز المكتــب القطــري تقّدمــاً 
ملحوظــاً فــي ضمــان جودة التنفیذ، واالســتخدام الفّعال للموارد، إلى جانب تحقیق الشــفافیة، والحیادیة.

ولتحقیــق ذلــك،  یقــوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باســتمرار بتنفیــذ العملیات  التالیة:

عملیة المتابعة والمراقبة من قبل جھة مستقلة:  لّما كانت إحدى األولویات البرنامج ضمان التنفیذ الفّعال لمشاریعھ على أرض الواقع، فقد تم 
االتفاق مع شركة مؤھلة مستقلة لدعم عملیة التحقق، والمتابعة لجودة التنفیذ، ومراقبة وضمان جودة االستخدام الفّعال للموارد. وفي ھذا اإلطار، 
تم في عام ۲۰۱۸، القیام بـ ۱۷ زیارة میدانیة لمجموعة من المشاریع المنفذة في ریف دمشق، وحمص، وحماة، والالذقیة، وحلب، والحسكة 

لتــخـــطـیــــط  ا

تحدید الرؤیة
ــة  ــد خریط تحدی
ــار  ــج وإط النتائ
علــى  اإلدارة 

أساس النتائج

مشاركة الجھات 
المعنیة

ــة  ــط للمتابع لتخطی
والتقییم

والمتابعة التنفیذ 

اإلدارة والتقییم

۷۱ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



على  تركتھ  الذي  األثر  وقیاس  واستدامتھا،  المشاریع،  تلك  وكفاءة  فعالیة  على  الزیارات  تلك  ركزت  حیث   ، والرقة  الزور،  ودیر  القامشلي،  فیھا  بما 
المستفیدین. 

عملیة التقییم من قبل جھة مستقلة:  بدأ تقییم البرنامج القطري على مستوى النتائج الرئیسیة خالل الربع الرابع من عام ۲۰۱۸ لتوفیر تحلیل عمیق، وتقییم 
قائم على األدلة، لما تم تحقیقھ من خالل المشاریع المنفذة في المناطق المستھدفة خالل السنوات القلیلة الماضیة. أجرت التقییم شركة استشاریة مستقلة ذات 
لمنظمة  التابعة  اإلنمائیة  المساعدة  لجنة  الصادرة عن  الخمسة  المعاییر  على  بناًء  محافظات سوریة  ثماني  في  المنفذة  المشروعات  مختلف  تستھدف  خبرة 
التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي،  والتي تشمل، المالئمة، والفعالیة، والكفاءة، واألثر، واالستدامة، حیث سیصدر تقریران متكامالن في عام ۲۰۱۹ یضمان 

توصیات عملیة إلعداد البرامج المستقبلیة، وكیفیة تحسین االستجابة لالحتیاجات المختلفة، وتحقیق النتائج المرجوة.

الزیارات المیدانیة: قامت فرق المكتب القطري، والفرق المیدانیة بزیارات عدة لمتابعة األداء، والتقدم الذي تم إحرازه في تنفیذ المشاریع من خالل تحدید 
النتائج، والتحدیات الرئیسة، وكذلك التعرف على آراء المستفیدین مباشرة بشأن الخدمات المقدمة.

المتابعة من قبل المجتمع المحلي: تماشیاً مع جھوده المستمرة لتمكین الشباب السوري، واصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شراكتھ الفریدة مع الشباب، 
عاماً عن ماھیة دورة  تدریباً  الشباب  المتدربون  تلقى  بناًء على معاییر شفافة محددة مسبقاً، حیث  اختیارھم  تم  الذین  المحلیة  المجتمعات  والمتطوعین من 

المشاریع، وتقنیات المتابعة،  متبوعة بفرص التدریب أثناء العمل لتوفیر متابعة سریعة، وإرسال التقاریر الخاصة بالتقدم الذي تم إحرازه في المشاریع المنفذة.

وإعداد  الداخلیة  للمتابعة  سوریة  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  الداخلیة  المنصة 
(IMRP) التقاریر

ً شــارك موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة بحملة "مناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي" التي اســتمرت لمدة ۱٦ یوما
والتــي أجراھــا مكتــب برنامــج األمــم المتحدة اإلنمائي القطري في كانون األول/ دیســمبر ۲۰۱۸ © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة

تلك  تحدیث  تم  ولقد  التقاریر.  المتابعة وإعداد  لعملیات  تفاعلیة  كأداة  تعمل  داخلیة في عام ۲۰۱٥  اإلنمائي منصة  المتحدة  األمم  برنامج  أنشأ 
المنصة بشكل متواصل من خالل االبتكار المستمر، حیث تم تحویل تلك المنصة إلى أداة قویة، ودقیقة، ومتعددة استخدامات. وفي عام ۲۰۱۸، 
السجالت  إلى  والوصول  والمتابعة،   التقاریر،  وإعداد  البرامج،  تخطیط  لدعم  والمنصات  الحلول،  تحدیث  على  المعلومات  إدارة  فریق  عمل 
الرقمیة. كذلك تم إجراء حزمة من التحدیثات على نظام إدارة معلومات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لجمع البیانات، إلى جانب تطویر لوحات 
معلوماتیة تفاعلیة لدعم آلیة صنع القرار، وتم إضافة إدارة الملفات، والصور في المنصة لضمان الربط بین البیانات الكمیة والنوعیة لتعزیز 

النھج المدعوم باألدلة. 
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التقاریــر الصــادرة عــن المنصــة الداخلیــة الخاصــة بالمتابعة وإعــداد التقاریر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي © برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – ســوریة
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والفرص  التحدیات  الضوء على  تسلیط  داخل سوریة وخارجھا، على  العیش خالل عام ۲۰۱۸  المبكر ودعم سبل  التعافي  قطاع  تنسیق  عملت مجموعة 
لتجاوز االستجابة الطارئة المنقذة للحیاة للسكان المتضررین إلى ما أبعد من ذلك، حیث توسعت نشاطات المجموعة لتشمل أكثر من ۱۰۹ منطقة فرعیة 

في عام ۲۰۱۸، مع ۲۸ منظمة شریكة في مجموعة التنسیق.
إنشاء خمس  القطاع، كما تم  لتعزیز قدرات الشركاء في ھذا  لقاًء تشاوریاً،  العیش أكثر من ۳۰  المبكر ودعم سبل  التعافي  أقامت مجموعة تنسیق قطاع 
مجموعات عمل لقطاع التعافي المبكر ودعم سبل العیش في خمس محافظات، وفي مناطق أخرى خارج سوریة حیث تتواجد مراكز لألمم المتحدة.  كذلك 

قامت مجموعة التنسیق بتقدیم الدعم لمكاتب وزارة اإلدارة المحلیة والبیئة من خالل توفیر التجھیزات المكتبیة األساسیة.
لقد واجھت مجموعة التنسیق ھذه العدید من التحدیات من أھمھا قلة التمویل، وعدم كفایة التقاریر المقدمة من الشركاء، إلى جانب الصعوبة في الوصول 

المنتظم والمستدام إلى بعض المناطق.

التنسیق لتعزیز القدرة على الصمود:

تطبیق أھداف التنمیة المستدامة محلیاً 
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المركز الشــبابي ألھداف 

التنمیة المســتدامة في محافظة 

الســویداء © برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي – ســوریة

تعتبــر أھــداف التنمیــة المســتدامة (SDGs) وخطــة ۲۰۳۰ـ حســب منظــور األمــم المتحــدة، أھدافــاً ھامــة،  حتــى فــي حالــة وجــود أزمــة حــادة؛ كالوضــع 
الحالــي فــي ســوریة، ذلــك أن تلــك األھــداف تتیــح إیجــاد منظــور یشــمل علــى تخطیــط طویــل األجــل؛ یركــز علــى األســباب الجذریــة لألزمــة، وعلــى 

المناطــق والمجتمعات األكثر تضرراً، وعلى الفئات الھشــة.
قــام فریــق األمــم المتحــدة القطــري فــي ســوریة بتكلیــف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي إنشــاء فریــق مھــام ألھــداف التنمیــة المســتدامة علــى المســتوى 

القطــري، مــن أجــل تعزیــز تضافــر الجھود بین مختلف الوكاالت في تنفیذ خطة عام ۲۰۳۰ من خالل تشــكیل مبادرة مشــتركة.
شــرع فریــق ســوریة  القطــري التابــع لألمــم المتحــدة فــي التركیــز علــى تعزیــز الرابــط الــذي یجمــع مــا بیــن األعمــال اإلنســانیة والتنمیــة، والســالم لدعــم 
وضــع األولویــات االســتراتیجیة لســوریة. قــّدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الدعــم الفنــي، واللوجســتي لعملیــة إعــداد تقریــر أھــداف التنمیــة المســتدامة 
ــع األكادیمــي، والقطــاع  ــي، والمجتم ــع المدن ــة، والمجتم ــات المحلی ــع الجھ ــي، م ــى المســتوى المحل ــات عمــل استشــاریة عل ــالث حلق ــد ث مــن خــالل عق
الخــاص. لقــد  مھــد إعــداد التقریــر لعملیــة وضــع أھــداف التنمیــة المســتدامة فــي التنفیــذ علــى المســتوى المحلــي، وأتــاح فرصــة جیــدة لمناقشــة القضایــا 
المھمــة، والدفــاع عنھــا،  كضــرورة  توافــر البیانــات الموثوقــة مــع كافــة التفاصیــل المتعلقــة بھــا.  وفــي إطــار أنشــطة تنفیــذ أھــداف التنمیــة المســتدامة 
ــذ أنشــطة  ــم تنفی ــة المســتدامة للشــباب فــي محافظــة الســویداء، حیــث ت ــي إنشــاء أول مركــز ألھــداف التنمی ــاً، دعــم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ محلی
مختلفــة بمــا فــي ذلــك أنشــطة الترویــج ألھــداف التنمیــة المســتدامة، بیــن الشــباب وفــي المجتمعــات المحلیــة. كمــا عقــد برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 

ورشــة عمل ركزت على أھداف التنمیة المســتدامة، ودور القطاع الخاص في تنفیذ أھداف التنمیة المســتدامة وتمویلھا.
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كذلــك قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي ســوریة بدعــم إدخــال البیانــات الوطنیــة والمحلیــة المتعلقــة بأھــداف التنمیــة المســتدامة علــى موقــع بوابــة 
التنمیــة العربیــة ، وذلــك لربطھا بالشــبكة اإلقلیمیة ألھداف التنمیة المســتدامة التابعــة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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MALE
67%

التواجد المیداني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوریة

یعمــل لــدى برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فریــق میدانــي یتواجــد  فعلیــاً فــي ۱۲ محافظــات ســوریة فــي حلــب، والحســكة، والرقــة، ودمشــق، ودرعــا، 
ودیــر الــزور، وحمــاه، وحمــص، والالذقیــة، وریــف دمشــق،  وطرطــوس، وذلــك مــن خــالل مكاتــب تابعــة للبرنامــج موجــودة فــي المحافظــات، أو فــي 

مكاتــب مركزیــة لمنظمــة األمــم المتحدة ككل، أو مــن خالل وجود أفراد یعملون على األرض. 

إجمالي عدد الموظفین العاملین لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سوریة = ۱٤۷

ویضــم الفریــق المیدانــي أكثــر مــن ٥٥ موظفــاً مؤھــالً تأھیــالً عالیــاً، حیــث یشــمل الفریــق فنییــن متخصصیــن فــي مجــاالت تحســین الخدمــات األساســیة، 
والتعافــي االجتماعــي واالقتصــادي. كذلــك، توجد وحدة متخصصة لتنســیق العمل المیداني تعمل في المكتب الرئیســي للبرنامج في دمشــق.

ونظــراً للتوســع القائــم فــي األنشــطة المیدانیــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، مــع توســع الرقعــة الجغرافیــة للعمــل، وتنــوع األعمــال المنفــذة، فقــد 
تــم وضــع ھیكلیــة الفریــق المیدانــي، لضمــان التمثیــل الكافــي علــى األرض، باإلضافــة إلــى ضمــان االســتجابة الســریعة فــي كافــة الظــروف، خاصــة 

فــي المناطــق التــي یصعــب الوصول إلیھا، وكذلك المناطق التي أصبــح یمكن الوصول إلیھا حدیثاً.
ــم المشــروع،  ــي تصمی ــذ المراحــل المبكــرة ف ــة من ــرق المیدانی ــاه البرنامــج، تشــارك الف ــذي یتبن ــى احتیاجــات المناطــق ال ــم عل ــي إطــار النھــج القائ وف

وتكــون بمثابــة المصــدر الرئیــس للمعلومــات التي تســاھم في تحدید مالمح المنطقة، وفــي عملیات التقییم، والتخطیط، والتنفیــذ، والمتابعة، والتقییم.
ــادة لقطــاع التعافــي المبكــر، فتضــم فــرق برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي  ــھ دور القی عــالوًة علــى ذلــك، وبمــا أن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ل
المیدانیــة منســقین علــى المســتوى المحلــي للقطــاع فــي كل مجــال، حیــث یبقــون علــى تواصــل مســتمر مــع الشــركاء المحلییــن، والجھــات المشــاركة، 
والمجتمعــات المحلیــة، وكذلــك مــع الموظفیــن الدولییــن، والمحلییــن العاملیــن  فــي قطــاع التعافــي، بمــا فــي ذلــك وكاالت األمــم المتحــدة، والمنظمــات 

غیــر الحكومیة الدولیة.

ن  ظفــو لمو ا
جھــة  مــن 
مستقلة ٪۱۹

ــي  ــون ف الموظف
دمشق ٦۱٪ نسبة الذكور ٦۷٪

نسبة اإلناث ٪۳۳
ن  ظفــو لمو ا
ــدان  ــي المی ف

٪۲۰
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واصــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي عــام ۲۰۱۸، دعمــھ لصمــود الســكان فــي ســوریة فــي وجــھ األزمــة، علــى النحــو المبیــن فــي خطة االســتجابة 
اإلنســانیة ، ووثیقة البرنامج القطري، وذلك من خالل العمل ضمن الركائز الثالث المتضمنة: ۱) تحســین الخدمات األساســیة وإصالح البنیة التحتیة، ۲) 

دعم ســبل كســب العیش والتعافي االقتصادي، ۳) تعزیز التماســك المجتمعي. 
وسیســتمر البرنامــج فــي عــام ۲۰۱۹ ومــا بعــده، بتوســیع نطــاق تركیزه االســتراتیجي في مجاالت مثل دعم ســبل كســب العیش عن طریق 

 

المضي قدماً ...

لنشاطات ا
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ــة  ــة، والحمای ــا اإلعاق ــة قضای ــن معالج ــة، فضــالً ع ــق الریفی ــي المناط ــكان ف ــود الس ــز صم ــل تعزی ــن أج ــة م ــرات المناخی ــع التغی ــة م ــة المتكیف الزراعی
ــاني  ــل اإلنس ــن العم ــة بی ــم الصل ــة، لدع ــاركة المجتمعی ــالل المش ــن خ ــة م ــیاق، والحوكم ــل الس ــات تحلی ــة لعملی ــة الجغرافی ــیع التغطی ــة، وتوس االجتماعی

والتنموي، مع تلبیة احتیاجات الســكان حســب خصوصیة كل منطقة. 

كمــا سیســعى البرنامــج إلــى دمــج الجھــود الرامیــة لدعــم الصمــود، فــي إطــار إیجــاد حلــول أكثــر اســتدامة، لتنــاول قضایــا النــزوح  والھجــرة،  والعــودة 
الطوعیــة.  باإلضافــة إلــى ذلــك، یعمــل البرنامج على  تعزیز دور منظمات المجتمع المدني الســوري على مختلف المســتویات.

وفــي إطــار االلتــزام بتعزیــز برنامــج دعــم صمــود الســكان، بــدأ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي جــذب تمویــل بأمــد أطــول؛ لمــدة عامیــن فــي عــام 
۲۰۱۸، وســیعمل على تعزیز الجھود في ھذا االتجاه في عام ۲۰۱۹ وما بعده،  لضمان الوصول إلى المزید من المســتفیدین دون اســتثناء.

 

۸۰ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



إجمالي المســاھمات المالیة في ۲۰۱۷ / ۲۰۱۸
٦۲۰ ۹۱٦ ۸۲  دوالر أمریكــي   

في عام ۲۰۱۸، اســتطاع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقدیم العون  لـ  ٥٥٥ ۸۷۷ ۲ مســتفیداً  داخل ســوریة، 
بفضل الدعــم المالي من المانحین:

الجھات المانحة:

$۳ ۹۹٥ ٤$  ٦٦٥ ٥۸۸ ۳۸۷  $۳۲ ٥۲۳ ۳٥٤  $۲۸ ۹۲٤٥ ٤۱ $۳ ۷۰۳ ۷۰۲

$۲ ۹۸٦ ۸٥۸ $۲ ٤۰۰ ۰۰۰ $۱ ۸۲۲ ۳۷۹ $۱ ۱۳۷ ٦٥٦ $۸۳٤ ۱٦۸

۸۱ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



ألمانیــا ٤٥۱ ۹۲٤ $۲۸

الدنمــارك ۰۰۰ ٤۰۰ $۲

إیطالیــا ٦٥٦ ۱۳۷ ۱ $

فنلنــدا  ۸٥۸ ۹۸٦ $۲

الیابــان  ۳٥٤ ٥۲۳ $۳۲

الصندوق اإلنســاني الســوري  ٦٦٥ ۹۹٥ $۳

االتحــاد األوروبي  ۳۸۷ ٥۸۸ ٤$
السوید ۱٦۸ $۸۳٤

سویســرا  ۷۰۲ ۷۰۳ $۳

النرویــج ۳۷۹ ۸۲۲ $۱

۸۲ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة
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وسائل التواصل االجتماعي 

۸۳ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



۸٤ التقریر الســنوي لعام ۲۰۱۸  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ســوریة



مزة فیالت غربیة
ھاتف ٦۱۲۹۸۱۲ ۱۱ ۹٦۳+
فاكس ٦۱۱٤٥٤۱ ۱۱ ۹٦۳+

دمشــق |  سوریة
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